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Sammanfattning: Organiseringen av välfärdstjänster i specialiserade och 

byråkratiska myndigheter är ett arv från den svenska 

modellen som byggdes upp i Sverige efter andra 

världskriget. I takt med att samhället har förändrats anses 

denna organisering inte ha den helhetssyn som krävs för att 

lösa komplexa samhällsproblem. Som ett svar på förändrade 

samhällskrav initieras därför ofta samverkan mellan 

myndigheter. Uppsatsens syfte är att identifiera strategier 

och metoder för samverkan och hur dessa kan utvecklas 

samt att föra en diskussion om hur kunskap utifrån 

samverkansprojekt kan komma berörda myndigheter till 

godo. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i teoretiska perspektiv 

av samverkan för att sedan bilda en syntes tillsammans med 

en fallstudie över ett samverkansprojekt kallat Projekt Kraft, 

vilket verkar som ett exempel på myndighetsgemensam 

samverkan. För behövande målgrupper bör samverkan bli 

ett permanent sätt att arbeta inom ordinarie verksamheter. 

För att möjliggöra kontinuerlig samverkan är det 

grundläggande att arbeta med synsätt av samverkan som en 

naturlig del av ordinarie verksamheter. Aktivt 

ansvarstagande på ledningsnivå krävs för kontinuerlig 

förankring och implementering av kunskap genererad i 

samverkan och strategier för implementering bör existera 

redan vid projektstart. Kontaktytor och arenor för 

kunskapsöverföring mellan samverkansprojekt och 

hemorganisationer understödjer förankring av kunskap och 

kan utvecklas genom praktikbaserad gemenskap. Även 

utbildning kan betraktas som en metod att utveckla 

samverkan genom.  
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Förord 

Min nyfikenhet kring samverkan mellan myndigheter i stort och samverkansprojektet 

Projekt Kraft i synnerhet tog sin början genom en tidningsartikel över Projekt Krafts 

myndighetsgemensamma arbete. Inom Projekt Kraft arbetar yrkesverksamma med att 

hjälpa så kallat nollplacerade personer som står utanför arbetsmarknaden till bättre 

hälsa, självförtroende och ett möjligt arbete. Tack vare de alltid lika positiva 

projektledarna inom Projekt Kraft och samtliga informanter som villigt har ställt upp 

och delat med sig av sin kunskap och erfarenhet kring ämnet har jag fått möjligheten att 

genomföra en studie över samverkan. Ett stort tack till Er alla!  

Nu fem månader sedan artikeln publicerades är min uppsatsresa över och jag har lärt 

mig mycket längs vägen. Min förhoppning är att uppsatsen kan komma Projekt Kraft 

och andra intresserade av samverkan till glädje och bidra till en fortsatt utveckling inom 

samverkan.  

Ett varmt tack riktas även till min handledare som kommit med kloka råd och 

inspiration! 

 

Lund maj 2012  

Helene Axelsson  
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras uppsatsens bakgrund, syfte och avgränsningar. 

Vidare kommer även en presentation att ges över ”Projekt Kraft” som i denna uppsats 

verkar som ett exempel på gränsöverskridande samverkan.  

1.1 Bakgrund 
Den typ av organisering av välfärdstjänster som växte fram i Sverige efter andra 

världskriget fram till och med 1970-talet brukar kallas för den svenska modellen. Denna 

organisering av välfärdstjänster som byggts upp för att fördela resurser till de mest 

utsatta i samhället karakteriseras av specialiserade och byråkratiska myndigheter (Hjern, 

2001). 

Specialiseringen av välfärdstjänster som levt kvar efter den svenska modellen har 

ansetts stå för en så kallad ”stuprörslogik”. Detta uttryck anspelar på organiseringen av 

välfärden i tydliga och specialiserade arbets- och kompetensområden (Socialstyrelsen, 

2008). Specialiseringen av välfärden med hjälp av byråkratiska organisationer har dock 

visat sig svår att förena med de sammansatta behov medborgare har idag. Den svenska 

modellen fungerade väl i en tid då samhällsekonomin blomstrade och för en befolkning 

som förhållandevis inte var lika mångfacetterad. Det tjänstesamhälle som har växt fram 

och trängt tillbaka industrisamhället sedan 1970-talet har ställt och ställer förändrade 

krav på dagens myndigheter. Välfärdssystemets uppbyggnad med dess specialiserade 

organisationer anses till exempel idag inte ha den samlade kunskap som krävs för att 

kunna lösa komplexa samhällsproblem. Myndigheter som ansvarar för olika 

välfärdsområden har också mottagit kritik för att sakna helhetssyn och vara 

revirtänkande (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). Konsekvenserna av dessa brister 

blir att människor riskerar att hamna mellan myndigheters ansvarsområden, så att säga 

hamna mellan stolarna, eftersom myndigheters snäva system är utarbetade för ett annat 

samhälle än det vi lever i idag.  

Som svar på de förändrade samhällskraven har samverkan utformats i Sverige mellan 

statliga, kommunala och regionala myndigheter de senaste fyrtio åren. Under 1990-talet 

blev samverkan ett modeord inom den offentliga sektorn och en utbredd strategi för 

olika offentliga verksamheter i Sverige att hantera komplexa samhällsproblem genom 

(Danermark & Kullberg 1999). Samverkan förväntas bland annat leda till en större 

helhetssyn och integrering av välfärdssystemet vilket i sin tur kan leda till ett effektivare 

resursutnyttjande samtidigt som individer kan undgå att hamna mellan myndigheters 

ansvarsområden. Samverkan förväntas också leda till ett större nyttjande av olika 

myndigheters kunskap och olika professionellas yrkeskompetens (Socialstyrelsen, 

2008).  

1.2 Syfte och avgränsningar 
Trots att samverkan inte är ett nytt fenomen utprovas fortfarande former, strategier och 

metoder för samverkan. Samtidigt som samverkansformer utvecklas står de involverade 

parterna inför utmaningen att förankra och tillgodogöra sig den kunskap som genereras i 

samverkan. Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i teori och samverkansprojekt 

identifiera strategier och metoder för samverkan samt att föra en diskussion om hur 
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kunskap genererad i samverkansprojekt kan komma Projekt Kraft och samverkande 

myndigheter till godo. Uppsatsen syftar främst till att vara ett bidrag till samverkan i 

praktiken och avgränsas således till praktiska snarare än teoretiska diskussioner och 

slutsatser kring samverkan.  

Uppsatsen ämnar besvara följande frågeställningar; 

 Hur ser strategier och metoder för samverkan ut?  

 Hur kan strategier och metoder i samverkan utvecklas? 

 Hur kan kunskap utifrån samverkansprojekt förankras i de olika samverkande 

myndigheterna? 

1.3 Projekt Kraft  
I denna uppsats verkar ett samverkansprojekt vid namn ”Projekt Kraft” som ett exempel 

på gränsöverskridande samverkan. Samverkansprojektet ligger till grund för den 

empiriska studien och kommer här att presenteras närmare. Som underlag för 

presentationen har Projekt Krafts projektbeskrivning använts samt inledande möten med 

projektledare för projektet.  

Projekt Kraft är ett pilotprojekt inom arbetslivsrehabilitering
1
 som startades i september 

2011 på initiativ till samverkan från chefsnivå. Pilotprojektet kommer att fortgå till 

augusti 2013 med förhoppningen att samverkansformer införlivas i de olika 

kärnverksamheterna. Inom ramen för dessa två år kommer två grupper av deltagare om 

ca 10-15 personer att ha deltagit i projektet. 

 

Målgruppen för projektet är individer inom Lunds Kommun som saknar 

sjukpenninggrundande inkomst men är sjukskrivna och som därmed riskerar att hamna i 

ekonomiskt bidragsberoende. En person som är sjuk med läkarintyg kan inte stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Inte heller kan en sjukskriven person som saknar rätt till 

sjukpenning få hjälp av Försäkringskassan utan tvingas istället vända sig till 

Socialförvaltningen. Dessa så kallat nollplacerade personer har av berörda myndigheter 

Socialförvaltning, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Region Skåne upplevts 

”hamna mellan stolarna”, det vill säga att det har brustit i samverkan och i ansvar för 

rehabilitering av dessa personer. I Projekt Kraft är målen att genom 

myndighetsgemensam samverkan skapa förutsättningar för den enskilde individen att 

må bättre och få kontakt med arbetslivet, att det gemensamma arbetet över 

myndighetsgränserna ska leda till permanenta metoder för samverkan samt att 

kunskapen av pilotprojektet förankras i de olika medverkande organisationerna.  

 

Samverkan är i Projekt Kraft utformat med hjälp av så kallad finansiell samordning, 

också kallat Finsam. Finansieringen av samverkan mellan offentliga organisationer 

regleras genom lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

som trädde i kraft år 2004. Lagen ger kommun, region, Försäkringskassa och 

Arbetsförmedling möjligheten att tillsammans finansiera rehabiliteringsåtgärder för 

målgrupper som är i behov av samordnande insatser, i detta fall så kallat nollplacerade 

                                                 
1
Med arbetslivsinriktad rehabilitering menas att det vidtas planerade åtgärder för en grupp eller en individ 

vars mål är att gruppen eller individen ska återfå kapacitet och förutsättningar att förvärvsarbeta (SOU 

1996:85).  
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personer. Finansiell samordning är frivilligt och upprättas endast om ett 

samordningsförbund bildas. Lunds samordningsförbunds styrelse i detta fall består av 

politiker och representanter från regionen och kommunen samt chefer från 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Lunds kommun. Lunds 

samordningsförbund består alltså av representanter både från ett statligt, regionalt och 

kommunalt huvudmannaskap. Dessutom bildas en styrgrupp som i Projekt Krafts fall 

består av representanter från Lunds Kommun, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan samt en sekreterare från Finsam.  

 

Finsam medverkar alltså till en struktur för samverkan enligt ovan och kommer att 

genomföra minst en utvärdering av projektet. Hur samverkan bör organiseras i 

praktiken regleras dock inte genom Finsam. Det är upp till de involverade parterna i 

samverkan att utarbeta strategier och metoder utifrån lokala förutsättningar. Projekt 

Kraft består huvudsakligen av samverkan mellan Socialförvaltningen och 

Arbetsförmedlingen i Lunds Kommun, även om Försäkringskassan har möjlighet att 

remittera deltagare till projektet. I praktiken står Region Skåne utanför samverkan i 

Projekt Kraft då det visade sig att det inte gick att rekrytera en representant till 

styrgruppen och inte heller till samverkan inom projektet. Med detta sagt ingår Region 

Skåne dock i Lunds Samordningsförbund som nämnts ovan.   

 

De som arbetar aktivt i projektet är de två projektledarna, en från Socialförvaltningen i 

Lund samt en från Arbetsförmedlingen i Lund. Projektledarnas arbetstid fördelas mellan 

Projekt Kraft och respektive hemorganisation genom deltidstjänster. Det innebär att de 

till femtio procent arbetar inom de ordinarie verksamheterna och till femtio procent 

arbetar med Projekt Kraft. I övrigt består projektgruppen av en 

arbetsmarknadskonsulent som har som uppgift att matcha deltagarna i målgruppen mot 

arbetsmarknaden.  
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2. Metod 

Detta kapitel inleds med en diskussion kring metodologiska utgångspunkter för att 

sedan djupare behandla val av vetenskaplig metod, metoder för datainsamling och 

analysteknik. Även etiska aspekter av vetenskaplig forskning behandlas i detta avsnitt.      

2.1 Metodologiska utgångspunkter 
All forskning tar sin utgångspunkt i vissa antaganden om människan, verkligheten och 

vad kunskap egentligen är. Dessa antaganden ligger i sin tur till grund för synen på 

vetenskap, vad som kan uppnås med hjälp av densamma och hur forskning ska bedrivas 

på bästa sätt (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). Vilken metodansats som används 

vid vetenskaplig forskning kan härledas till den grundläggande synen på vetenskap. 

Metodansats inbegriper nämligen mer än endast datainsamlingsmetod och får 

konsekvenser för vilka typer av forskningsfrågor som kan ställas, vilka metoder för 

datainsamling som är lämpliga och dessutom hur analys av insamlat material kan 

genomföras. En så kallad deduktiv metodansats innebär att forskaren utgår ifrån en 

sedan tidigare känd teori eller hypotes för att undersöka dess validitet. Den induktiva 

ansatsen tar däremot sin utgångspunkt i erfarenheter eller observationer i syfte att söka 

efter kunskap och utifrån dessa konstruera generella hypoteser eller teorier (Fejes & 

Thornberg, 2011). En tredje metodansats benämns abduktion och är den metodansats 

som kommer att användas för denna uppsats syfte. Denna ansats fungerar som en bro 

mellan deduktion och induktion vilket i detta fall innebär att uppsatsen tar sin 

utgångspunkt i teoretiska perspektiv av samverkan för att sedan jämföras med och bilda 

en syntes tillsammans med en fallstudie över Projekt Kraft.  

2.1.1 Kvalitativ metod 
Forskning kan betraktas som ett hantverk och datainsamlingsmetod som en 

verktygslåda. Beroende på vad som ska snickras ihop behövs olika verktyg och olika 

tekniker. Olika ståndpunkter har gett upphov till stark debatt kring vilka 

datainsamlingsmetoder som är de mest lämpliga. Det som styr valet av 

datainsamlingsmetod och analysteknik bör dock alltid vara målsättningen med 

forskningen. Kvalitativ metod och analys, som ligger till grund för denna uppsats, syftar 

till att identifiera strukturer och processer hos företeelser eller egenskaper och leder till 

en kvalitativt genererad identifikation, beskrivning eller förståelse av det som studeras 

(Starrin, 1994). Eftersom uppsatsens målsättning är att identifiera och förstå 

samverkansprocesser används inom ramen för uppsatsen en kvalitativ metod som 

framförallt betraktas som uttolkande och beskrivande. Dessutom tar kvalitativa metoder 

hänsyn till lokala förutsättningar och kan generera handlingsrelevant kunskap som kan 

komma praktiker till godo, något som stämmer väl med uppsatsens syfte (Alvesson & 

Deetz, 2000).  

2.1.2 Fallstudie som vetenskaplig metod  
Val av metodansats har resulterat i en så kallad forskningsdesign. Inom ramen för denna 

specificeras de perspektiv, datainsamlingsmetoder och analystekniker som är 

användbara för och som kan belysa det forskningsproblem som ska undersökas. Såväl 

som att forskningsdesignen bör ta sin utgångspunkt i det problem forskaren ämnar 

studera måste han eller hon också ta hänsyn till målsättningen med forskningen, det vill 

säga vilket resultat forskaren vill uppnå (Merriam 1988/1994). Forskningsdesignen i 
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detta fall har utgått ifrån både syfte och frågeställning som målsättning. Merriam 

(1988/1994) menar att den möjlighet som fallstudien erbjuder, att kunna gå på djupet av 

ett fall, är något som passar speciellt bra för att kunna få insikt i och ett 

helhetsperspektiv på olika praktiska skeenden eller problem. Det är bland annat utifrån 

dessa kriterier som en kvalitativ fallstudie har genomförts då en sådan fokuserar på 

process, upptäckt och tolkning snarare än på prövning av befintlig teori eller hypotes.  

 

Det som främst kännetecknar en fallstudie är att undersökningen görs av ett specifikt 

område eller en väl avgränsad företeelse. Det kan till exempel handla om en person, en 

grupp, ett företag eller en händelse. Avgränsningen till en analysenhet är en 

nödvändighet och kan ske med motiveringen att ett fall är speciellt intresseväckande 

eller att det valda exemplet kan skänka nytt ljus och förståelse över ett fenomen 

(Merriam 1988/1994). Inom ramen för denna uppsats kommer samverkan inom Projekt 

Kraft att utgöra fallstudiens specifika företeelse och analysenhet. Avgränsningen 

motiveras genom att hävda att samverkansprocesser i projekt Kraft är ett praktiskt 

problem där nya insikter kan ge ökad förståelse för hinder och möjligheter i förhållande 

till samverkan. Denna förståelse kan sedan möjliggöra och leda till förbättringar i 

praktiken. Fallstudien brukar beskrivas som heuristisk vilket innebär att den kan bidra 

med nya synsätt och insikter om ett fenomen, som läsaren sedan kan dra lärdom av 

(ibid).  

2.1.3 Datainsamlingsmetod  
Inom en analysenhet ingår rimligtvis flera olika händelser, flera deltagare kan beröras 

och det kan finnas många olika dokument att förhålla sig till. Det innebär att även sedan 

analysenhet har identifierats måste vissa begränsningar ske och urval av personer, 

platser eller dokument som ska ingå i forskningen motiveras. Fallstudien som 

vetenskaplig metod förespråkar inte entydigt kvalitativ datainsamlingsmetod och 

analysteknik utan det är något som bestäms i förhållande till problemområde och 

målsättning med forskningen (Merriam 1988/1994). I detta fall syftar fallstudien till att 

generera förståelse och insikt och har därför genomförts som en kvalitativt inriktad 

studie. Två olika kvalitativa datainsamlingsmetoder som kompletterar varandra har 

använts för insamling av data, nämligen intervjuer och dokumentanalyser. Merriam 

(1988/1994) nämner som en av styrkorna med fallstudien som vetenskaplig metod 

möjligheten att kunna kombinera olika datainsamlingsmetoder för att kunna gå på 

djupet av ett fall. Fördelen med flera tillvägagångssätt för datainsamling är dessutom att 

respektive metods styrkor kan dras nytta av medan nackdelarna av metoderna vägs upp 

av varandra (ibid).  

2.1.4 Intervju  
Kvalitativa forskningsintervjuer har genomförts med hänsyn till målsättningen för 

uppsatsen. Då själva essensen i en kvalitativ forskningsintervju är att ta reda på en 

intervjupersons åsikt, tanke eller vetskap om en företeelse lämpar sig denna 

datainsamlingsmetod väl för uppsatsens syfte (Kvale, 2009).  

 

Centralt är att kvalitativa intervjuer som forskningsmetod konstruerar kunskap i 

förhållandet mellan intervjuare och intervjuperson. Intervjuer har utifrån detta generellt 

sett uppfattats som en subjektiv datainsamlingsmetod som endast kan producera 

subjektiv kunskap. Denna uppfattning är inte nödvändigtvis riktig och kan avhjälpas 

genom att intervjuaren inte förhåller sig partisk och låter intervjupersonen få komma till 
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tals på ett verkligt sätt genom tillåtelsen för intervjupersonen att protestera mot 

intervjuarens antaganden. Kvaliteten av en intervju blir alltså avhängigt samspelet 

mellan intervjuare och intervjuperson men även intervjuarens ämneskunskaper och hur 

stor erfarenhet intervjuaren har av tidigare intervjusituationer avgör resultatet (Kvale, 

2009).  

 

Urvalet av personer att intervjua har gjorts i samråd med projektledarna i Projekt Kraft 

på basis av vilka personer som besitter relevant kunskap om samverkan inom projektet. 

Då syftet är att skänka förståelse över samverkan blev det naturligt att intervjua 

personer i chefs- eller ledarposition som antingen har direkt anknytning till 

pilotprojektet eller som sitter i projektets styrgrupp. Således har ett så kallat målinriktat 

urval av intervjupersoner använts (Merriam 1988/1994). Innebörden av ett målinriktat 

urval är att intervjupersonerna, som i detta fall är fem stycken, har identifierats som 

personer som besitter relevant kunskap och erfarenhet i förhållande till uppsatsens syfte. 

 

Semi-strukturerade intervjuer har genomförts vilket innebär att nyckelfrågor ställts till 

samtliga intervjupersoner men där också den enskilde tillåtits att tala fritt utifrån ett 

visst ämne eller tema (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Semi-strukturerade intervjuer 

ger möjligheten att utforska enskilda intervjupersoners uppfattning samtidigt som det 

möjliggör för intervjupersonen att ifrågasätta forskarens antaganden. Efter hand som 

ämnen tas upp kan frågor utvecklas. Intervjuerna har spelats in med hjälp av diktafon 

och det har dels underlättat fokus på samspelet under intervjuerna, dels underlättat och 

möjliggjort det fortsatta analysarbetet. En av de fem intervjuerna har genomförts via 

telefon medan resterande intervjuer har skett vid personlig kontakt på respektive 

persons arbetsplats.  

2.1.5 Dokumentanalys  
Dokument, det vill säga skriftliga källor, är av en annan karaktär än intervjuer. 

Dokumenten har nämligen primärt tillkommit i annat syfte än för forskning. Detta gör 

att forskaren måste vara medveten om syftet med dokumentet, vem eller vilka som har 

upprättat dem, om dokumentet är tillförlitligt till den forskning som ska genomföras och 

behandlar det ämne som undersöks. Eftersom dokumentet har skrivits för andra 

personers nytta än just forskarens, kan motiv, relevans och innebörd ibland vara svår för 

forskaren att förstå (Merriam 1988/1994). Det är även viktigt att komma ihåg att likväl 

som att dokument kan tjäna som värdefulla informationskällor så kan desamma också 

utlämna viktig information för forskaren. En fördel med skriftliga källor är dock, till 

skillnad mot intervjuer, att dessa inte potentiellt påverkas eller förändras av forskarens 

närvaro (Charmaz, 2006). Därmed kan en genomförd dokumentanalys betraktas som ett 

värdefullt komplement till intervjuer.  

 

De dokument som analyserats inom ramen för uppsatsen är en Projektansökan om 

finansiella medel för Projekt Kraft, en loggbok från projektgruppens arbete inom 

Projekt Kraft kallad Projektdagbok för år 2011 och årsrapporten för Projekt Kraft år 

2011. Dokumentanalysen har tjänat som en viktig metod i att kunna ta del av 

information om Projekt Kraft från dess tillblivelse och framåt och har spelat en viktig 

roll i att förstå hur samverkan fungerar i praktiken. 
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2.1.6 Analysteknik 
Vid kvalitativ forskning sker datainsamling och analys i samspel med varandra. 

Insamlad information kan nämligen styra forskningen till nya antaganden som behöver 

provas (Merriam, 1988/1994). Två olika datainsamlingsmetoder har använts, intervjuer 

och dokumentanalys, och det insamlade materialet har kontinuerligt analyserats i 

samband med respektive datainsamling. Intervjuerna har spelats in med hjälp av en 

diktafon och sedan transkriberats. En ordagrann utskrift över allt som sagts har inte 

använts utan en så kallad loggbok har istället upprättats där viktiga uttalanden och 

uppgifter har skrivits ner. På detta sätt har mer tid kunnat avsättas till själva analysen än 

till transkriberingen. Som komplement till analysen över intervjuerna finns 

dokumentanalysen. Denna har genomförts genom en kategorisering av textens mening 

och innebörd utefter beskrivningar i texten. Det som forskare söker efter vid analysen är 

just kunskap genom tolkande och ifrågasättande av textens mening. Detta sker bäst 

genom att forskaren är medveten om textens möjliga snedvridning och den kontext 

utifrån vilken dokumentet skrevs (Cohen et al. 2007).  

2.2 Källkritik 
Även om nya insikter och förståelse har varit målet med forskningen har den inte skett 

frånskiljd från tidigare forskning och forskningslitteratur. Uppsatsen har tagit sin grund 

i teorier om samverkan och resultaten har likaledes prövats i förhållande till teori och 

litteratur. I samband med en teoridiskussion är det viktigt att lyfta fram nödvändigheten 

av källkritik. Det gäller i förhållande till dokumentanalysen och i förhållande till den 

ämnesspecifika teorin. Vid en dokumentanalys är det viktigt att vara medveten om och 

kunna förhålla sig till att det källmaterial som används inte är skrivet i forskningssyfte 

(Merriam, 1988/1994). I förhållande till den ämnesspecifika teori som använts i 

uppsatsen har ett kritiskt förhållningssätt anammats. Detta förhållningssätt har inbegripit 

källkvalité, upphovsmakare och källans initiala syfte. Källans relevans har sedan ställts i 

förhållande till uppsatsens syfte. I allra möjligaste mån har primärkällor använts vilket 

har inneburit att en del äldre litteratur förekommer. Förekommande fall där statliga 

utredningar eller utvärderingar av samverkan har använts motiveras med hänvisning till 

att dessa inbegripit expertkommittéer av samverkan oberoende av politisk tillhörighet 

respektive genomförts externt med anknytning till universitet. Huvudsakligen används 

vetenskapliga källor som består av såväl antologier och monografier som vetenskapliga 

artiklar.  

2.3 Utvärdering av fallstudie som vetenskaplig metod  
Den kvalitativa forskningens objekt, det vill säga människan, kan utifrån olika synsätt 

betraktas som antingen en tillgång eller en felkälla. Eftersom människor är föränderliga 

kan reliabiliteten, tillförlitligheten, av resultaten inte kontrolleras utifrån samma krav 

som exempelvis ställs på forskning av materia. Tillförlitligheten av fallstudien som 

vetenskaplig metod är avhängigt forskarens färdigheter och ställer därmed krav på 

utförandet. Det är nämligen forskarens tolkningar som leder till ett resultat och han eller 

hon spelar en avgörande roll i kunskapsproduktionen (Starrin, 1994). Inom ramen för 

denna uppsats har en rad faktorer som avgör reliabiliteten i kvalitativ forskning använts 

för att försäkra att resultaten håller en hög kvalitet; en beskrivning av tillvägagångssätt 

för datainsamling och urval av personer som deltagit i studien, användandet av två olika 

datainsamlingsmetoder som stärker reliabiliteten, samt en medvetenhet och kritiskt 

förhållningssätt gentemot källmaterial och forskningsteori som använts i 

undersökningen. Validiteten, giltigheten, i en fallstudie underbyggs genom användning 
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av flera datainsamlingsmetoder och även genom att involverade personer, som i fallet 

vid intervjuer exempelvis, tillåts opponera sig mot förutfattade meningar. En annan 

form av validitet är i vilken utsträckning resultat kan generaliseras och komma personer 

som inte är direkt berörda av fallstudien till godo. Inom kvalitativ forskning handlar det 

om att forskningen ska komma till användning genom till exempel ökad förståelse för 

ett fenomen (Fejes & Thornberg, 2011). Detta understryker uppsatsens målsättning att 

bidra med förståelse och insikt som även kan leda till förändringar i praktiken.  

2.4 Etiska förhållningssätt inom samhällsvetenskaplig forskning   
Ett gott etiskt förhållningssätt i all forskning är avhängigt de val forskaren gör i olika 

situationer som kan uppstå som del i forskningen, från formulering av forskningsfrågor 

till datainsamling och hur resultat redovisas (Merriam 1988/1994). I enlighet med 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990) 

som antagits av Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet har största möjliga 

hänsyn tagits i förhållande till respondenters medverkan i uppsatsen. Uppsatsens syfte 

har delgetts respondenterna, i detta fall både skriftligt och muntligt, i enlighet med 

Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådets informationskrav. Samtliga 

deltagare har varit medvetna om att resultaten färdigställs i en kandidatuppsats vid 

Lunds Universitet. Samtycke till medverkan i enlighet med samtyckeskravet har av 

respondenterna getts i samband med kontakt inför intervjuer och vidare har 

respondenters konfidentialitet upprätthållits genom att exempelvis intervjusvar 

avidentifierats. Samtliga undersökningsdeltagare har blivit tillfrågade och erbjudna att 

ta del av uppsatsen, något som mottagits positivt. På detta sätt kan informanterna 

bedöma hur deras uppgifter tolkats och använts samtidigt som forskningsresultat kan 

komma berörda parter till godo.  
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3. Samverkansprocesser – ur ett teoretiskt perspektiv  

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska bakgrund och det aktuella 

forskningsläget kring samverkansprocesser. Kapitlet behandlar inledningsvis 

litteratursökning och urval av litteratur för att sedan disponeras i fyra delar. Först 

behandlas begreppet samverkan, sedan olika strategier och metoder för samverkan. 

Vidare behandlas samverkan som lärandeprocess och slutligen implementering av 

kunskap genererad i samverkansprojekt.   

Litteratursökningen har utgått ifrån monografier och antologier behandlande samverkan 

inom folkhälsområdet. Dessa har möjliggjort vidare sökning efter relevant litteratur. När 

en användbar källa identifierats har dess litteraturlista också verkat som en källa till 

fortsatt litteratursökning. När visst källmaterial visat sig återkomma ett flertal gånger 

har en mättnad i litteratursökningen uppstått. Urvalet av källmaterial består både av 

forskningslitteratur inom ämnet och rapporter, betänkanden och vissa utvärderingar av 

samverkansprojekt. Detta urval har gjorts med motiveringen att samverkan består av ett 

praktiskt tillvägagångssätt där externa utvärderingar genomförda med koppling till 

universitet utgör en viktig källa för att kunna förstå samverkansprocesser. Både svensk 

och internationell forskning kring samverkan har använts. Fokus har varit på samverkan 

inom den offentliga sektorn och litteratursökningen har därmed avgränsats ifrån 

litteratur som renodlat rör samverkan mellan exempelvis privata företag.    

Sökning i databaserna EBSCOhost och Emerald har gett tillgång till artiklar på området. 

De sökord som använts för litteratursökning i stort är; samverkan, arbetslivsinriktad 

rehabilitering, interorganisatorisk, intersektoriell, samverkansprojekt, 

projektorganisation, collaboration, cooperation, integration, interorganisational, 

interprofessional, intersectoral, knowledge sharing, government agencies, interaction 

processes.  

3.1 Samverkan  
Ordet samverkan har sitt ursprung i det latinska ordet collaboratus som betyder ”att 

arbeta tillsammans” (Huxham, 1996). Begreppet samverkan har trots sin enkla 

ursprungliga innebörd visat sig vara ett mångtydigt begrepp som i olika sammanhang 

och för olika teoretiker och praktiker har olika innebörd. Ända sedan 1970-talet när 

försöksverksamheter av samverkan tog sin början har begreppets innebörd diskuterats 

(Dahlström, Holmström och Ramström, 2001). I somliga fall specificeras begreppet och 

särskiljs ifrån begrepp såsom samordning och samarbete. Ibland används begreppen 

samverkan, samordning och samarbete synonymt med varandra.  

Axelsson och Bihari Axelsson (2007) menar att begreppen samverkan, samordning och 

samarbete kan särskiljas genom att se på den grad av integration som förekommer 

mellan olika involverade parter. Samordning sker enligt författarna genom en hög grad 

av så kallad vertikal integrering där beslut om samordning fattas högt upp i en hierarki 

och verkställs lägre ner. Samarbete, som kan ses som en arbetsprocess, sker genom 

kommunikation och kontakter och baseras i hög grad på viljan att utföra något 

tillsammans, till exempel genom ett gränsöverskridande projekt eller nätverk. 

Samarbete karakteriseras i motsats till samordning av en hög grad av horisontell 

integrering. Samverkan, menar författarna, innehåller delar av både samordning och 
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samarbete. Dels är samverkan baserat på nätverk och frivilligt samarbete mellan aktörer 

men är också samordnat av de ramar och regler som bestäms hierarkiskt. För att 

sammanfatta Axelsson och Bihari Axelssons mening kan sägas att samordning relateras 

till de samordnande insatser som sker på ledningsnivå inom olika organisationer medan 

samarbete praktiskt utförs mellan professionella på en verkställande nivå. För att ett 

fungerande och effektivt arbete ska kunna ske runt en individs sammansatta behov 

behövs både samarbete och samordnande insatser, det vill säga det som här benämns 

samverkan.  

När begreppet samverkan i det följande används utan att specificeras närmare kommer 

det att betraktas som ett övergripande begrepp som innefattar både samordning och 

samarbete, i likhet med Storstadskommitténs betänkande där samverkan definierades på 

följande sätt; ”Samverkan är det som kan ske och sker mellan olika myndigheter, 

organisationer och förvaltningar på organisationsnivå, men även mellan enskilda 

individer och myndigheter, organisationer och förvaltningar. (SOU 1995:142 s.31) 

Samverkan är inte något statiskt utan utvecklas och förändras över tid. Samverkan 

mellan organisationer har av Huxham beskrivits som; ”en process i vilken 

organisationer utväxlar information, förändrar aktiviteter, delar på resurser och främjar 

respektives kapacitet för ömsesidig fördel och gemensamt syfte genom att ta risker, 

delat ansvar och belöningar”. (Huxham, 1996 s. 22, min översättning). Dessa aktiviteter 

kan i sin tur till leda till ett individuellt, kollektivt och organisatoriskt lärande och några 

menar därför att samverkansprocesser dessutom bör ses som lärandeprocesser 

(Allebeck, 2001).  

3.1.1 Motiv till samverkan 
Påfallande ofta har den forskning som bedrivits om samverkan inom olika 

välfärdsområden haft störst fokus på de hinder som finns för samverkan (Axelsson & 

Bihari Axelsson, 2007). Huxham och Vangen, 2005, menar till exempel att samverkan i 

många fall inte bör initieras eftersom det är väldigt resurs- och tidskrävande. Eftersom 

konsekvenserna av myndigheters kritiserade bristande helhetssyn och potentiella 

dubbelarbete, där olika myndigheter använder sina resurser till liknande och 

överlappande utredningar, är stora både för individen och för samhället anses dock 

samverkan inom den offentliga sektorn innebära en lösning av dessa problem samtidigt 

som ekonomiska resurser effektiviseras. Inom arbetslivsinriktad rehabilitering tyder till 

exempel många utvärderingar och vetenskapliga studier på positiva effekter av 

samverkan, både för individer och för samhälle (Andersson, Axelsson, Bihari Axelsson, 

Eriksson och Åhgren, 2010). Fridolf (2000) påpekar dock att inte alla målgrupper 

behöver den koordinerade insats som samverkan innebär. En risk med alltför många 

samverkansinitiativ kan innebära att samverkan endast ses som ett mål i sig, och inte 

som ett medel för att nå fram till ett mål.  

3.2 Samverkan i olika skepnader 
Samverkan har stöpts i flera olika former sedan försöksverksamheten inom samverkan 

tog sin början på 1970-talet. Olika former av samverkan skiljer sig när det gäller graden 

av komplexitet och den involvering och engagemang som behövs från de berörda 

parterna. Ju mer komplexa problem som samverkan organiseras kring, desto större blir 

insatsen för de involverade aktörerna. Regelbunden eller permanent samverkan kräver 

samordning, gemensamma målformuleringar och engagemang för en eller flera frågor. 
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Långsiktig samverkan underlättas dessutom av gemensamma resurser och en gemensam 

styrning. Organisationer som samverkar i nära kontakt med varandra har ofta en 

gemensam formell styrning och avtal som reglerar samverkan. Vid de tillfällen det 

endast krävs en begränsad gemensam insats är kortsiktig samverkan att föredra. Vid 

tillfällig samverkan kan de aktiva parterna i många fall behålla den egna 

kärnverksamhetens mål utan att samverkan blir ineffektiv (Mandell & Steelman, 2003). 

Beroende av vilken typ av samverkansform som krävs kommer de aktiva parterna i 

samverkan att bli mer eller mindre beroende av varandra och ha mer eller mindre tät 

kontakt.  

3.2.1 Intersektoriell, interorganisatorisk och interprofessionell 

samverkan 
Samverkan mellan parter som har statligt, kommunalt och regionalt huvudmannaskap, 

det vill säga där ledning och styrning inte är densamma för samtliga parter, är exempel 

på intersektoriell samverkan. Denna typ av samverkan kan vara en viktig del av att bryta 

en del av den specialisering och byråkratisering av välfärdstjänsterna som lever kvar 

sedan andra världskrigets slut (Löfström, 2010). Samverkan mellan samhällssektorer 

innebär dock ett komplext arbete som involverar olika politiska huvudmannaskap. 

Intersektoriell samverkan innebär även att samverkan initieras mellan organisationer, så 

kallad interorganisatorisk samverkan. För att samverkan mellan organisationer ska 

fungera krävs också samverkan mellan anställda från olika yrkesgrupper och 

kunskapsområden, något som återigen ökar graden av komplexitet (Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2007). 

Interorganisatorisk samverkan mellan organisationer kan ta många olika former, 

alltifrån löst hållna och informella nätverk till formella partnerskap, samverkansavtal 

och projektorganisering. Inom forskningen har dessa olika samverkansformer studerats 

och några arketyper av de olika formerna har framkommit, även om det är vanligt att 

kombinera olika strategier med varandra.  

Ur såväl svensk som utländsk forskning om samverkan inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering framgår strategier och metoder för samverkan på ett organisatoriskt och 

strukturellt plan och på ett arbetsinriktat plan, här benämnt operativa metoder. De 

strukturella strategierna är så att säga ramen för samverkan och de operativa metoderna 

det innehåll som ramen ger utrymme för (Andersson et al. 2010).   

3.2.2 Strukturella strategier för samverkan  
Andersson et al. (2010) har genomfört en omfattande litteraturstudie av svensk och 

internationell forskningslitteratur som behandlar samverkan inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Genom litteraturstudien har vissa vanligt förekommande strukturella 

strategier identifierats som används för att organisera samverkan på ett övergripande 

plan.  

Strategier för samverkan kan som tidigare nämnts betraktas utifrån deras ömsesidiga 

engagemang och i vilken utsträckning de olika organisationerna är involverade i 

förhållande till varandra. Följande strukturella strategier är exempel på 

organisationsformer för samverkan som kräver olika mycket deltagande från de 

involverade parterna, här beskrivna så att komplexiteten i samverkan ökar i fallande 

ordning.  
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Partnerskap är en organisatorisk struktur genom vilken samverkan sker med hjälp av 

samverkansavtal. Det innebär att mer eller mindre formella överenskommelser stadgar 

hur samverkan ska ske (Andersson et al. 2010). 

Medborgar- eller servicekontor är exempel på en organisationsform i samverkan som i 

förhållande till partnerskap ökar behovet av samordning och som kräver en nära kontakt 

mellan de involverade parterna. Syftet med medborgar- eller servicekontor är att ge 

medborgare en smidig tillgång till flera myndigheter som är verksamma i gemensamma 

lokaler. Detta gynnar inte bara medborgaren utan forskning påvisar att det också borgar 

för bättre samverkan (Andersson et al. 2010). 

Ytterligare mer komplex blir samverkan mellan myndigheter vars ekonomiska medel 

regleras genom så kallad myndighetsgemensam finansiering. Finansiering av samverkan 

mellan offentliga organisationer lagstadgas genom lagen (2003:1210) om finansiell 

samordning som trädde i kraft år 2004. Lagen ger kommun, landsting, Försäkringskassa 

och Arbetsförmedling möjligheten att tillsammans finansiera rehabiliteringsåtgärder för 

målgrupper som är i behov av samordnande insatser. Hur ekonomiska medel ska 

fördelas mellan olika myndigheter kan vara problematiskt. Myndigheter kännetecknas 

generellt av hårt styrda och öronmärkta finansiella resurser där ingen har möjligheten 

eller viljan att öka den egna organisationens kostnader. Finansiell samordning kan 

därför vara ett viktigt incitament för att samverkan mellan myndigheter ska genomföras 

(Andersson et al. 2010). 

Finansiell samordning, Finsam, har utarbetats som samverkansmodell i Sverige under 

1990-talet och medför en struktur för samverkan i och med upprättandet av ett 

samordningsförbund, en styrgrupp och ett samverkansprojekt (Andersson et al. 2010). 

Finsam stadgar inte hur ansvarsfördelning och arbetssätt inom samverkan bör 

organiseras utan överlåts till berörda myndigheter att diskutera och utveckla 

sinsemellan.  

3.2.3 Projektorganisation  
Samverkansprojekt betraktas ofta som ett uttryck för de nya behov och krav som en 

komplex och föränderlig omgivning ställer på dagens organisationer. Inom offentlig 

sektor uppmuntras samverkan i projektform eftersom organisationsformen i många fall 

anses vara dynamisk och motsatsen till hierarkisk och byråkratisk styrning. Projekt kan 

vara ett viktigt sätt för organisationer att utvecklas på och initieras ofta för att verka för 

organisationers förändring eller för att skapa ett innovativt forum för nya idéer 

(Lindkvist, 2001).  

Tre olika synsätt på projektorganisationen och dess relation till hemorganisationer har 

identifierats genom tidigare forskning. Projekt kan antingen organiseras som avgränsade 

enheter eller i stadigvarande relation till hemorganisationen. Det tredje synsättet innebär 

att projekt betraktas som en organisationsform beroende av sin omvärld men varken helt 

bundet till hemorganisationen eller helt som en egen enhet. Även om projekt generellt 

anses samspela med omvärlden på olika sätt är de ofta väldefinierade och organiseras 

avskilda från hemorganisationen. Uttrycket ”planned isolation”, hänvisar till 

synpunkten att projekt bör avgränsas från omvärlden för att reducera komplexiteten runt 

dem (Löfström, 2010).    

Projekt karakteriseras traditionellt som tidsbegränsade med en tydlig målbild och en 

egen styrning, exempelvis genom projektledare. Projekt benämns ibland för en temporär 
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organisation eftersom det ligger i projekts natur att verka inom en begränsad tidsram 

(Brulin & Svensson, 2011). Samverkansprojekt mellan myndigheter organiseras ofta i 

enlighet med den traditionella bilden av projekt som beskrivits ovan. 

Samverkansprojekt sker ofta utöver den vanliga myndighetsutövningen och 

kärnverksamheten, ofta med motiveringen att det ska bli möjligt att nå ut till personer 

med sammansatta behov. Hjern (2007) menar dock att det arbete de yrkesverksamma 

utför i projektform skulle kunna utföras ändå, om hemorganisationerna initierar 

tillräckliga incitament för det.   

3.2.4 Operativa metoder i samverkan  
De olika arbetsprocesser i samverkan som har identifierats inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering inkluderar informella och formella möten, olika utbildningsinsatser, 

handledning eller mentorskap, utveckling av myndighetsgemensam bedömningsmetodik 

och gemensam utvärdering (Andersson et al. 2010). Möten som sker mellan företrädare 

för flera organisationer, så kallade flerpartsmöten, är ofta formaliserade. Dessa möten 

kan ske som en del av samordningen av samverkan eller som en aktiv del av utrednings- 

och rehabiliteringsprocessen där företrädare för olika organisationer diskuterar, planerar 

och gemensamt utför rehabiliteringsinsatser. Samverkan mellan flera olika 

yrkesverksamma kan också ske i multidisciplinära team där de har tät kontakt med 

varandra och ofta arbetar tillsammans under en längre tid (ibid).  

3.3 Samverkan som lärandeprocess 
Samverkan initieras ofta när resurser inte räcker till för att reda ut ett komplext 

problemområde eller när den egna organisationens kunskap inom ett visst område är 

begränsad. Samverkan leder till kunskapsutveckling exempelvis genom att 

yrkesverksamma möts över organisationsgränser för att diskutera gemensamma 

problem eller för att utveckla de ordinarie verksamheterna (Löfström, 2010). För de 

yrkesverksamma som aktivt arbetar med samverkan innebär det en fördjupad 

yrkeskompetens och förståelse för andras kunskaper samt utvecklande arbetsuppgifter 

och ett kontinuerligt lärande. Samverkansprocesser innebär på detta sätt en fortlöpande 

konstruktion av kunskap   (Allebeck, 2001).  

Lärande i samverkan leder inte endast till att myter eller förutfattade meningar om 

organisationer, yrkesgrupper och deras kompetens- och arbetsområden överbryggas 

utan kan även resultera i nya former för samverkan, förändrade förhållningssätt och 

metodutveckling (Socialstyrelsen, 2008).  

3.3.1 Formellt och informellt lärande  
De utmaningar som möter deltagare och organisationer involverade i samverkan leder 

ofta till att ett lärande utvecklas. Lärande särskiljs mellan ett formellt lärande som sker i 

traditionella utbildningssatsningar, till exempel genom att läsa en kurs, och informellt 

lärande. Ett informellt lärande kan ske såväl privat som i arbetslivet. Det informella 

lärandet brukar inte uppmärksammas på samma sätt som ett formellt lärande men är av 

lika stor vikt (Ellström, 1996). Att ett informellt lärande kompletteras och understöds 

med formellt lärande som till exempel utbildning är generellt sätt positivt för en 

lärutveckling (Ellström & Hultman, 2004).  

Informellt lärande eller lärande i praktiken påverkas av arbetsuppgifters och individers 

så kallade lärandepotential. Lärandepotentialen består i huruvida arbetsuppgiften 
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möjliggör ett handlingsutrymme och om uppgifterna till exempel är varierade eller 

rutinbaserade. Det ställs också krav på den enskilde och dess kompetens och förmåga att 

självständigt definiera uppgiften och utveckla en problemlösning. Vidare är det av vikt 

att idéer och planer kan omsättas och prövas i praktiken (Ellström, 1996).  

Omgivningen runt en individ bidrar till om och hur ett lärande sker. Detta kallas för 

lärandets villkor. Dessa villkor innefattar även individens personlighetsdrag eller 

egenskaper som till exempel motivation eller intresse (Ellström & Hultman, 2004). 

Nedanstående modell visar hur lärandevillkor avgör hur ett individuellt och kollektivt 

lärande utvecklas.  

                                  

Denna modell, efter Ellström, Ekholm & Ellström (2000 s.20), visar hur olika villkor 

samspelar och påverkar ett individuellt och kollektivt lärande.   

 

Problem hanteras i den nedre cirkeln på ett sådant sätt som tidigare erfarenhet av 

liknande problem ger upphov till, så kallat anpassningsinriktat lärande. Den övre cirkeln 

i sin tur karakteriseras av reflektion och planering, men leder inte till konkreta 

handlingar. Ett lärande som underlättar utveckling av nya arbetsmetoder eller nya 

samverkansformer bör innebära en lärandeprocess där cirkeln sluts. Det betyder att finns 

tid för reflektion över planer och handlingar samtidigt som handlingar och erfarenhet 

utformat i praktiken kan leda till nya mål och planer. Möjligheten att diskutera problem, 

målsättning, arbetssätt och samverkansformer bidrar till individers utvecklingsinriktade 

lärprocess (Eriksson, 2001). 

Potentiella hinder för lärande kan vara tidsbrist, brist på möjligheter att diskutera 

problem eller ett bristande intresse eller förståelse från omvärlden (Ellström et al. 2000).  
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Individuellt lärande leder till ett kollektivt lärande genom att en individs handlingar, 

erfarenheter eller tankar diskuteras och reflekteras över av medlemmar i en grupp, till 

exempel av arbetskamrater. På detta sätt kan en individs erfarenheter av formellt eller 

informellt lärande leda till ett kollektivt lärande som sker när olika medarbetare 

diskuterar olika synsätt, gemensamt förhandlar fram gemensamma förhållningssätt och 

arbetsmetoder. När dessa nya synsätt etableras och sprids mellan olika medarbetare och 

olika grupper benämns det för ett kollektivt lärande. Detta möjliggör att en utveckling 

av rutiner, arbetsformer eller arbetsmetoder kan ske (ibid). 

3.3.2 Praktikbaserad gemenskap 
Praktikbaserad gemenskap eller den engelska benämningen communities of practice 

myntades av Jean Lave och Etienne Wenger. Begreppet syftar till informella och 

intressebaserade grupper av människor och dess sociala strukturer som knyts samman 

av ett gemensamt engagemang och kompetens för ett visst problem eller fråga (Wenger, 

2000). Gemenskapen kan verka som informationsspridning, kunskapsutbyte, 

idégenerering eller hjälpforum. Praktikbaserad gemenskap har också kallats för ett 

lärande nätverk eller temagrupp. Personer i praktikbaserad gemenskap håller kontakten 

mer eller mindre regelbundet och samarbetar i praktiken genom att skapa sina egna 

historier, dokument, ett gemensamt språk eller synsätt (ibid). För att praktikbaserad 

gemenskap ska bli framgångsrik krävs engagemang och stöd både från deltagare och 

från organisationsnivå. Ledningen måste inse att kunskapen finns hos de anställda och 

möjliggöra för yrkesverksamma att hantera sin egen kunskap (Wenger, 2004). 

Lärande och kunskap behöver inte men kan vara den uttalade meningen inom en 

praktikbaserad gemenskap, personerna som deltar kan vara men är inte alltid medvetna 

om att de tillhör en sådan gemenskap och de behöver inte nödvändigtvis betraktas som 

en referensgrupp av utomstående. Ett exempel kan vara personer från olika avdelningar 

på ett företag som brukar äta lunch ihop och som diskuterar hur det nya IT-systemet kan 

fungera bättre. De kanske sätter ihop ett dokument tillsammans som kan hjälpa nya 

användare eller identifierar personer som kan komma med värdefulla åsikter i hur 

systemet kan förbättras. Även om de själva är omedvetna om att de skapar en 

praktikbaserad gemenskap kan det utifrån betraktas på detta sätt. För att fullständigt 

definieras som en praktikbaserad gemenskap krävs ett intresseområde, en gemenskap 

och handling där kunskap och erfarenheter kan provas och förankras (Wenger, 2000).  

Praktikbaserad gemenskap kan verka inom organisationsgränser och dessutom över 

desamma. Praktikbaserad gemenskap kan således vara en metod för vilka personer inom 

samverkansprojekt kan bibehålla kontakt till hemorganisationen och även sprida 

kunskap mellan projekt, hemorganisation och flera berörda organisationer (Wenger, 

2000). Det lärande som sker i projekt kan på detta sätt vävas ihop med 

hemorganisationerna. Dessutom kan kunskap inifrån hemorganisationen spridas och 

provas inom en projektverksamhet. Således kan kunskap nyttjas och utvecklas i 

förhållandet mellan projekt och praktikbaserad gemenskap.  

Projektteam, arbetsgrupper och nätverk kan alla vara viktiga former för att generera, ta 

tillvara och sprida kunskap. Praktikbaserad gemenskap kan ses som ett komplement till 

dessa redan etablerade sätt. Till skillnad från projekt som har en början och ett slut 

beroende på måluppfyllelse eller tidsbegränsning består praktikbaserad gemenskap till 

ett visst problem- eller intresseområde anses löst eller ha nått sin slutsats (Wenger & 

Snyder, 2000).  
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3.4 Implementering av kunskap genererad i projekt 
Samverkansprojekt har ofta som mål att borga för nya samverkansformer som ska 

fungera i den ordinarie verksamheten. Trots denna förhoppning är det få 

samverkansprojekt eller resultat därav som införlivas i kärnverksamheter (Löfström, 

2010). Faktorer som problematiserar införlivande av lösningar och kunskap från projekt 

kan ha sin grund i att det vid projekts tillblivande inte diskuteras i vilken omfattning 

projektet ska vara knutet till hemorganisationen eller hur resultaten från projektet ska 

användas. Implementering blir i många fall först aktuellt i samband med projektavslut 

då ett visst avstånd mellan kärnverksamheten och projektet har etablerats. Eftersom de 

målgrupper i samhället som är i behov av en helhetssyn inte upphör efter projekttidens 

slut krävs ett fortsatt stöd för fungerande samverkansmetoder även efter att projekt 

avslutats. Det är då, i de ordinarie verksamheterna, som den egentliga prövningen av 

nya arbetsprocesser och metoder sker (Fridolf, 2000). 

En temporär organisationsform som projekt har inte vad som kan definieras som ett 

organisatoriskt minne. Det innebär att de rutiner, processer och metoder som utvecklas 

inom projekt inte kommer att kunna leva kvar i sin egen rätt (Hansson, 2003). För 

hemorganisationers möjlighet att lyckas implementera nya samverkansformer eller 

arbetsmetoder, från projekt till ordinarie verksamhet, krävs ett ansvar från 

hemorganisationers ledning att aktivt ta del av och ansvara för implementeringen. När 

inte samverkan sker som en integrerad del i den dagliga verksamhetsutövningen måste 

extra stor uppmärksamhet riktas mot samspelet mellan kärnverksamhet och 

projektverksamhet (Dahlström et al. 2001).  

3.4.1 Projektorganisering och implementering 
En förklaringsmodell som tagits fram av Johansson, Löfström och Ohlsson (2007) 

åskådliggör sambanden mellan projekt och hemorganisation och hur organiseringen av 

projekt påverkar implementering av kunskap till den ordinarie verksamheten. Modellen 

föreslår två processer, den första benämns ”avskiljande” och den andra ”återanslutning”. 

Den avskiljande processen sker när projektet blir till genom att det avgränsas till vissa 

medlemmar, får en egen målsättning och skapar en egen kultur. Kunskapen från 

projektet implementeras i kärnverksamheten genom den så kallade återanslutningen. 

Beroende på hur och i vilken utsträckning projekt avgränsas till kärnverksamheten är 

avgörande för hur väl resultaten och kunskapen från projektverksamheten införlivas. Ju 

mer egen identitet ett projekt får genom exempelvis avskilda lokaler, egna uppgifter, 

resurser och mål, en egen kultur och en egen ledning som i projektledare, desto mer 

komplex blir återföringen av kunskap till hemorganisationen. Återanslutningen kan till 

och med betraktas som en sammanslagning av två helt separata enheter om projektet 

innehaft en väldigt tydlig identitet. Tvärtom fungerar det enligt denna modell då projekt 

verkat i nära kontakt till hemorganisationen. Det kan till exempel vara så att projektet 

organiserats så att de yrkesverksamma använt samma lokaler som de gjort i den 

ordinarie verksamheten och att de arbetat både i projektet och i hemorganisationen. När 

projekt verkar i nära anslutning till hemorganisationer krävs inte formell 

implementering i lika stor utsträckning eftersom kunskap istället kan införlivas 

kontinuerligt (SOU 1996:85).  

Risken för att kunskap genererad i projekt som är starkt avgränsade till 

hemorganisationer inte kommer berörda organisationer till godo är stor. Att betrakta 

projekt som en egen enhet, som något utöver eller som undantag från en ordinarie 
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verksamhet medverkar sällan till att projektresultat implementeras i kärnverksamheten 

(Löfström, 2010). Ett sådant synsätt tillåter sällan att rutiner, verksamhetskultur eller 

metoder som utarbetats i projekt tillämpas i och förändrar den ordinarie verksamheten 

(Hjern, 2007). Det är viktigt att parter i samverkan får tid att utveckla förtroende för 

varandra och stämma av mål och riktning så att metoder och strategier i samverkan 

legitimeras på lednings- och organisationsnivå. Legitimitet för metoder i samverkan 

möjliggör för parterna att förankra projektets idéer i kärnverksamheten (Allebeck, 

2001).  

3.4.2 Strategier för förankring och implementering 
För att en lyckad implementering av kunskap genererad i projekt ska ske bör det finnas 

en strategi för kunskapsspridning och kunskapsöverföring mellan projekt och ordinarie 

verksamhet. Eftersom samverkansprocesser liknas vid lärandeprocesser, bör strategin 

vara flexibel och kunna omvärderas i takt med att samverkansprojekt och kunskap 

utvecklas. Även om strategin för implementering kan förändras över tid är det 

nödvändigt att involverade parter redan vid ett samverkansprojekts uppstart har betänkt 

vad som ska implementeras, när och hur det bör ske samt var kunskapen ska införlivas. 

Saknas dessa överväganden minskar sannolikheten för att kunskap på ett adekvat sätt 

införlivas i kärnverksamheten (Rundqvist, 2011).  

För att det lärande som sker inom projekt ska fortleva även om enskilda deltagare 

lämnar projektet måste system upprättas för kunskapsöverföring Det är de olika 

hemorganisationernas ledning som måste ta ställning till hur deras system ska medverka 

till implementering, vilka medarbetare som är berörda och bör ta del av kunskapen och 

på vilket sätt detta ska ske (Eriksson, 2001). Tidigare forskning påvisar att 

kunskapsöverföring mellan myndigheter oftast sker genom informella möten och 

personliga kontakter och inte genom system, teknologi eller processer. Ofta fick de 

aktiva i samverkan, exempelvis projektledare, själva identifiera vad som var värt för 

organisationen att implementera och hitta interna vägar för att sprida kunskapen (Van 

Winkelen, 2010).  

Ur ett organisatoriskt perspektiv finns det en risk i att betrakta drivande projektledare 

som de enda förändringsagenter som krävs för ett långsiktigt organisatoriskt lärande. Ett 

hållbart utvecklingsarbete möjliggörs genom att ny kunskap, metoder eller processer 

införlivas i hemorganisationen. Det innebär att förankring och implementering av nya 

kunskaper och metoder måste ske i strukturer och processer på lednings- och 

organisationsnivå (Brulin & Svensson, 2011). Risken med att yrkesverksamma eldsjälar 

driver samverkan utan att kunskapen införlivas i den ordinarie verksamheten är dels att 

kunskapen följer med dessa personer i händelse att de lämnar sitt arbete, dels att 

samverkansmetoder endast fungerar mellan dessa drivande personer. Det är därför 

angeläget att samverkansmetoder även förankras hos ledning och kärnverksamhet i 

övrigt (Socialstyrelsen, 2008).  

3.4.3 Kunskapsöverföring 
Lärande sker i en dynamisk växelverkan mellan olika nivåer i och mellan organisationer 

och mellan individer och grupper inom organisationer. Den kunskap som den enskilde 

individen besitter och som genom kunskapsöverföring leder till ett organisatoriskt 

lärande som förändrade rutiner och arbetsmetoder är en utmaning. Ett så kallat 

organisatoriskt lärande sker när organisationen har förmågan att värdera den kunskap 
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som bildats i samverkan och också omsätter denna kunskap i praktiken (Allebeck, 

2001).  

Olika förutsättningar och hinder för kunskapsöverföring och kunskapsintegration 

mellan projekt och kärnverksamheter kan enligt Allebeck (2001) härledas både till 

mänskliga faktorer och till organisationsstrukturer, som nedan exemplifieras i 

punktform.  

Följande faktorer är exempel på förutsättningar för kunskapsspridning och 

kunskapsintegration; 

 Tydliga mål  

 Understödjande och underlättande organisering av samverkan 

 Förändringsbenägenhet  

 Klara yrkesroller hos de aktiva parterna 

Följande faktorer är exempel på hinder för kunskapsspridning och kunskapsintegration;    

 Ekonomiskt snäva ramar 

 Resultatkrav  

 Olika regelsystem och skilda måluppfattningar  

 Olika perspektiv och synsätt  

 Tidsbrist 

 Olika förväntningar och förhållningssätt mellan projekt och hemorganisation 

Fler faktorer som underlättar kunskapsgenerering och kunskapsspridning är nätverk, 

kommunikation och förtroende mellan parterna. Eftersom att skapa förtroende och att 

nätverka är tidskrävande är det av fördel om chefer och andra medlemmar i 

organisationer understödjer och betraktar samverkan ur ett långsiktigt perspektiv (Van 

Winkelen, 2010).  

Inom offentlig sektor och i samhället i övrigt genomdrivs kontinuerligt flertalet projekt. 

Denna ”projektifiering” kan få konsekvensen att projektresultat inte hinner 

implementeras ordentligt och i sin tur till att utvecklingsprocesser avslutas i samband 

med projektavslut (Ellström, 1996).  

3.4.4 Arenor för kunskapsöverföring  
Ett aktivt ägarskap, en fungerande styrgrupp och ledning är fundamentala faktorer för 

att framgångsrikt kunna ta tillvara projektresultat. Att projekts finansiär och styrgrupp 

har en nära dialog med varandra och med projektledning och aktiva deltagare i projektet 

är en förutsättning för att lärande ska ske på alla nivåer och för att kunskapsspridning 

ska underlättas. Risken som passivitet ifrån styrgrupp och ledning för med sig är att 

dessa viktiga parter inte involveras i genomförandet, i lärandeprocesser och i 

implementeringen. Det får som konsekvens att resultaten, hur goda de än är, inte får 

någon vidare spridning och inte förankras hos hemorganisationerna (Brulin & Svensson, 

2011).  

För att kunskapsspridning ska kunna ske mellan individer och mellan organisationer 

måste så kallade arenor för kunskapsöverföring existera såväl internt inom 
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hemorganisationen som externt i förhållande till projekt och till parter utanför den egna 

organisationen. Arenor för kunskapsöverföring kan till exempel vara ett projekts 

styrgrupp där kunskap kan spridas även till personer som inte är direkt berörda av 

projektet. Kunskapsutbyte och kunskapsspridning till personer inom ordinarie 

verksamhet understöds genom att de personer som arbetar aktivt inom projektet har 

kvar sin bas i hemorganisationen (Brulin & Svensson, 2011). 

Arenor för kunskapsöverföring och kunskapsspridning kan även inkludera 

utvärderingar, kunskapsseminarier eller föreläsningar. En slutlig utvärdering eller 

rapport över ett samverkansprojekt kan ge upphov till lärande men för att dokument 

som rapporter och utvärderingar verkligen ska vara till nytta för de involverade parterna 

måste dessa spridas i organisationen (Hansson, 2003). 
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4. Samverkansprocesser – resultat och analys  

Kapitlets syfte är att framlägga en analys av de resultat som fallstudien av Projekt Kraft 

gett upphov till. Resultaten baseras dels på intervjusvar från respondenter i chefs- och 

ledningsposition som har erfarenhet av samverkan och anknytning till projektet, dels 

kommer en dokumentanalys av projektloggböcker, årsrapport och projektansökan för 

Projekt Kraft att användas. Resultatet av fallstudien analyseras mot bakgrund av tidigare 

forskning och syftar till att skapa en syntes av resultat och tidigare teori. Därigenom 

kommer det insamlade materialet dels att leda fram till en analys av strategier och 

metoder i samverkan dels identifiera hur strategier och metoder kan utvecklas samt 

slutligen leda fram till en analys över hur förankring och implementering av kunskap 

skapad i samverkan kan te sig och komma berörda organisationer till godo.  

4.1 Samverkan 
Den svenska modellen med sin organisation i form av byråkratiska och specialiserade 

myndigheter har levt kvar i Sverige sedan dess glansdagar efter andra världskriget. Nu 

möter dessa stora organisationer nya krav och påtryckningar från ett samhälle och dess 

medborgare som inte verkar passa in i myndigheternas snäva system. Som ett svar från 

dessa påtryckningar initieras ofta samverkan inom den offentliga sektorn (Axelsson & 

Bihari Axelsson, 2007). Myndigheters incitament till samverkan inkluderar ett etiskt 

perspektiv eftersom individer som riskerar att hamna mellan myndigheters stolar genom 

samverkan synliggörs och får ta del av ett myndighetsgemensamt stöd. Ett annat vanligt 

incitament till samverkan är det ekonomiska perspektivet. Genom minskat dubbelarbete 

förväntas samverkan leda till ett effektivare resursutnyttjande bland de myndigheter som 

är involverade i samverkan (Socialstyrelsen, 2008). Att individer med komplexa behov 

går rundgång mellan myndigheter och där myndigheter också riskerar dubbelarbete är 

en bild som bekräftas i samtalen med respondenterna i fallstudien;  

[Sjukvården, Socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen]: 

”Det är inte ovanligt att man på alla de ställena i princip utreder samma saker”.  

”Om man konstaterar att det finns ett behov av att det är mer än en myndighet 

inblandad så finns det ju all anledning till att man på något sätt har en gemensam 

approach, för annars kan man ju jobba åt varsitt håll”.  

Incitament till samverkan för de involverade parterna i Projekt Kraft har delvis visat sig 

bestå av en etiskt hållbar syn på organiseringen av välfärdstjänster som innebär att 

samverkan betraktas som en möjlighet att hjälpa utsatta människor. Samtidigt utgår 

myndigheterna ifrån ett tydligt ekonomiskt perspektiv där den nuvarande regeringens 

arbetslinje och utredning av individers o/förmåga att förvärvsarbeta står i centrum. 

Dessa båda perspektiv kan synas kollidera men i samverkan kan de bägge tvärtom få sitt 

utlopp och behöver inte ses som motstridiga. En effektivare utredning av en individs 

o/hälsa och eventuell arbetsförmåga leder till att snabbare hjälpinsatser kan komma till 

stånd och utifrån individens förmåga kan ett passande arbetsutbud eller annan aktivitet 

fastställas som leder till en tidigare egenförsörjning. Samverkan kan vara ett led i att 

effektivare utredningar möjliggörs eftersom flera myndigheter är involverade runt en 

och samma individ och risken för dubbelarbete minskar; 
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”Själva idén innebär ju att det finns en möjlighet och samverka om personer på ett 

flerdimensionellt sätt istället för i stuprör”.  

4.2 Organisation  
Samverkan har under de fyrtio år som det har bedrivits inom den svenska offentliga 

sektorn provats i en mängd olika former. Samverkan kan bestå av alltifrån löst hållna 

nätverk till formaliserade samverkansavtal, till samverkansstrukturer baserade på hur 

finansiering av samverkan ska fungera, till projektorganisering. I det följande kommer 

forskningsfrågorna att behandlas närmare. Dessa lyder;  

Hur ser strategier och metoder för samverkan ut?  

Hur kan strategier och metoder i samverkan utvecklas? 

Hur kan kunskap utifrån samverkansprojekt förankras i de olika samverkande 

myndigheterna? 

4.2.1 Strukturella strategier i samverkan 
Hur samverkan organiseras påverkar i hög grad i vilken omfattning samverkan anses 

vara något utöver eller del av ordinarie verksamhet. Olika strukturella strategier för 

samverkan innebär varierande grad av kontakt mellan de involverade parterna och 

kräver skiftande engagemang, samordning och målstyrning. Permanent eller långvarig 

samverkan underlättas av gemensam styrning och finansiering och kräver ett 

gemensamt mål. Oregelbundna eller informella samverkansinitiativ inbegriper mindre 

ofta gemensam styrning eller andra större organisationsförändringar (Mandell & 

Steelman, 2003).  

Inom offentlig sektor har samverkan ofta liknats vid något som sker utanför den egna 

kärnverksamheten eller utöver det ordinarie arbetet (Fridolf, 2000). Än idag definieras 

samverkan utifrån denna princip, som en respondent uttryckte det; 

”Samverkan är att arbeta tillsammans och ofta tänker jag väl att samverkan då är 

utanför det egna arbetsområdet”. 

Riskerna med att betrakta samverkan som något extra eller något som sker vid sidan av 

kärnverksamheten är att samverkansinitiativ inte tas på allvar av ledning och huvudmän 

och i förlängningen att kunskap, metodutveckling eller nya synsätt som skapas i 

samverkan inte får sin rättmätiga betydelse inom de samverkande organisationerna. En 

konsekvens blir att erfarenheter gjorda i samverkan riskerar att bli främmande och 

svårimplementerade (Jansson, 2002). För att samverkan ska leda till bästa möjliga 

resultat bör det ses som en integrerad del av den ordinarie verksamheten. Ett sådant 

synsätt understödjer ett aktivt ägarskap och ansvarstagande och underlättar 

implementering av kunskaper gjorda i samverkan. Genom att förtydliga incitament och 

motiv till samverkan kan berörda parter bättre förstå vikten av att samverka (Andersson 

et al. 2010).  

Svårigheten med att implementera kunskap och metoder inom områden som inte anses 

tillhöra myndigheters verksamhet, och som liknande samverkan anses vara något 

”extra” är följande citat exempel på;  
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”[........] sedan handlar det också om vem som är chef på de avdelningarna som 

eventuellt ska ta hand om det, och om det kommer nya och de har andra idéer. För det 

vi pratar om nu kanske ligger i ytterkanten av vad som ingår i verksamheten”.  

 ”Om det ska skäras ner på någonting är man kanske inte intresserad av att ha en 

handläggare som sysslar med biståndshandläggning som träffar klienterna så ofta som 

projektledarna gör nu”.  

För att understödja samverkan och för att underlätta implementering av kunskap 

genererad inom samverkan bör den grundläggande synen vara av karaktären att 

samverkan är något naturligt förekommande och innebära tydliga incitament för de 

involverade parterna.  

Eftersom samverkan tar tid och resurser i anspråk är det av godo att ha en tydlig 

målgrupp för vilken samverkan initieras och organiseras utefter (Fridolf, 2000). En 

respondent uttryckte sig på följande sätt;  

”det är ont om tid och mycket ärenden så att man måste vara försiktig med tiden så att 

man inte liksom sitter på onödiga ställen”.   

Det finns en inbyggd fara i att betrakta samverkan som ett mål i sig, avskilt från den 

målgrupp samverkan är tänkt att hjälpa. I en tid då samverkan har blivit mode inom den 

offentliga sektorn är det av vikt att inte alltför okritiskt initiera samverkan. Det är bättre 

att samla organisationers respektive kunnande och kraft för att hjälpa de målgrupper 

som verkligen behöver samverkan, än att så att säga ”sitta på för många stolar 

samtidigt”. I händelse att samverkan okritiskt påbörjas riskerar samverkan att bli något 

förgängligt, lösryckt eller till och med onödigt eftersom resultaten av denna samverkan 

med största sannolikhet inte kommer att vara efterfrågade. Inom Projekt Kraft finns en 

väl definierad målgrupp där samverkan används för att hjälpa så kallat nollplacerade 

personer.  

4.2.2 Finsam – en modell för samverkan 
Projekt Kraft är ett exempel på en komplex intersektoriell och interorganisatorisk 

samverkan som finansieras myndighetsgemensamt genom Finsam. Lagen (2003:1210) 

om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser är det som ytterst styr denna 

gemensamma finansiering. Förhoppningen är att lagen ska vara ett sätt att kringgå 

myndigheters eventuella betänkligheter när det kommer till finansieringen av 

samverkan (Andersson et al. 2010). Som ett krav i lagen ingår att det bildas ett 

samordningsförbund där politiska representanter och tjänstemän ingår. Detta bidrar till 

att ge samverkan inom Finsam en viktig politisk legitimitet. Inom Projekt Kraft finns 

även styrgrupp där chefer från berörda myndigheter och en representant från Finsam 

sitter med. Finsam är i sin egen rätt en samverkansmodell där strukturen för samverkan 

är mycket formaliserad och i likhet med myndigheter är hierarkiskt uppbyggd. En 

respondent uttrycker ett visst förbehåll inför vad Finsam innebär;   

”För det är viktigt att det här med Finsam inte ska bli ytterligare en myndighet som gör 

en massa saker som de andra redan håller på med”.  

Då Finsam har den strukturella likheten med en ”ordinär” myndighet, samordnar 

finansiering och även är ansvariga för utvärderingen av Projekt Kraft skulle det inte 

vara helt orimligt att dra slutsatsen att Finsam är, om än inte en ytterligare myndighet i 

samverkan, ändock en ytterligare part i samverkan. Det gäller inte enbart för de 
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involverade parterna att samverka med varandra utan även att rapportera till styrgruppen 

och Lunds Samordningsförbund. Finsam kan vara ett väldigt viktigt incitament till att 

samverkan möjliggörs och initieras i första hand samtidigt som utmaningen för de 

involverade parterna blir att fortsätta med samverkan även när Finsam inte längre 

kommer att stödja detta arbete; 

”Det underlättar ju initialt, sedan är det ju en fara i det [som vi pratade om innan] för 

sedan måste det ju implementeras så det inte bara är någonting som pågår i två år och 

var jättebra men nu hinner vi inte i vardagen”. 

”För när de [myndigheterna] då ska ta över det här projektet sen så krävs det att de 

själva ska finansiera det och så står de där och har inte gjort den planering som det var 

tänkt och så vidare”. 

Dessa två citat belyser att det finns en svårighet i att se samverkan, som det ter sig 

strukturerat inom Finsam, som en del av den ordinarie verksamheten. Återigen blir det 

viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning och ett aktivt ägarskap mellan de 

samverkande myndigheterna. Dessutom belyser citaten ytterligare en komplexitet i 

samverkan inom Finsam, nämligen det att samverkan ofta initieras i projektform. Även 

om lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser kräver en 

viss struktur genom införandet av ett samordningsförbund och styrgrupp så har de 

lokala samordningsförbunden stora mandat att organisera samverkan på ett sätt som de 

tycker är lämpligt.  

4.2.3 Projektorganisation 
Projektformen är ett vanligt sätt att organisera samverkan på inom den offentliga 

sektorn och ses ofta som motsatsen till hierarkiska och byråkratiska hemorganisationer 

(Lindkvist, 2001). I själva begreppet ”projekt” framkommer betydelsen av att det är 

fråga om ett tidsbegränsat arbetssätt eller en begränsad försöksverksamhet tydligt. Det 

sätt på vilket projektformen organiseras i förhållande till sin omvärld och till 

hemorganisationen kan däremot skilja sig åt. I vissa fall förespråkas så kallad planned 

isolation av projekt för att minska påverkan från omvärlden. Detta sätt kan vara att 

föredra när innovation är det främsta målet med projektet eftersom avgränsningen från 

en kärnverksamhet främjar frihet i en skapandeprocess och reducerar komplexiteten i 

förhållande till omvärlden (Löfström, 2010). Johansson, Löfström och Ohlssons (2007) 

förklaringsmodell över projekts tillblivelse och upplösning belyser vikten av närhet till 

hemorganisationen genom att se projekts tillblivelse som en avskiljande process och ett 

projekts avslut som en återanslutande process, då projektet ska införlivas i den ordinarie 

verksamheten. Förklaringsmodellen påvisar att ju mer av en avskiljande process som ett 

projekt går igenom desto svårare blir den återanslutande, implementerande processen. 

Eftersom ett av Projekt Krafts och de samverkande myndigheternas mål är att kunna 

implementera arbetssätt och metoder utvecklade i samverkan och låta de bli del av 

permanenta arbetssätt är kontakten till hemorganisationen av stor vikt.  

Projekt Kraft organiseras i nära anslutning till kärnverksamheterna och 

beröringspunkterna mellan projektet och hemorganisationen underlättas dels av att de 

båda projektledarna arbetar halvtid inom projektet och halvtid inom respektive 

kärnverksamhet och dels genom att ordinarie verksamhetslokaler används. Inom 

samverkansprojekt, som är tidsbegränsade, är det ytterst viktigt att behålla en nära 

kontakt med hemorganisationen så att inte projektresultat riskerar att bli verkningslösa. 
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”Det tror jag är en fördel att man har en halvtidstjänst kvar i hemmaorganisationerna 

för då står man ju väldigt tydligt med ett ben i varje läger”.  

”Risken är väl att många av de här projekten lever sitt eget liv och när projekten tar 

slut så försvinner det [kunskap] också”.  

Organiseringen av Projekt Kraft med två halvtidstjänster inom vardera arbetsområde bör 

underlätta implementering av genererade kunskaper inom projektet samtidigt som det 

möjliggör för erfarenheter ifrån hemorganisationerna att utprovas genom projektet. En 

ytterligare förbindande faktor mellan Projekt Kraft och kärnverksamheterna är att 

befintliga lokaler inom Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen används. Detta 

verkar för en nära kontakt med ordinarie verksamheter.  

4.2.4 Implementering av kunskap och metoder utvecklade i samverkan 
Hur samverkan organiseras både strukturellt och operativt är intimt förknippat med hur 

kunskap och metoder utvecklade i samverkan kan implementeras och hur resultaten av 

detta arbete ter sig. En metod att ta del av erfarenheterna från projekt och förbinda dessa 

med erfarenheter inom hemorganisationen är genom att föra samman interna 

kommunikationskanaler med de externa (Van Winkelen, 2010). Detta kan till exempel 

ske genom gemensamma möten vilka underlättas av att projektledningen arbetar halvtid 

inom den reguljära verksamheten. 

Operativa arbetsprocesser i samverkan har genom tidigare forskning visat sig bestå av 

informella och formella mötesforum (Andersson et al. 2010). Projekt Krafts metoder i 

samverkan består också i hög grad av både interna möten inom respektive 

hemorganisation som externa flerpartsmöten och möten inom styrgruppen. Dessutom 

består arbetet i samverkan av gemensamma utredningar av hälsotillstånd, arbetsförmåga 

och arbetsutbud för deltagarna i projektet, något som enligt en respondent har ”knutit an 

kontakter och kanaler som underlättar”. Mycket av operativa samverkansmetoder 

handlar alltså om att hitta och främja kommunikationskanaler och bildande av nätverk 

över myndighetsgränserna.  

Att låta kunskap spridas inom organisationerna och att involvera flera personer i 

samverkansprocessen är följaktligen en metod för att öka potentialen för att projektets 

metoder ska fortleva. Dessutom innebär det ett stöd för projektledningen vad gäller 

förankring av kunskap till hemorganisationerna.  

”[........] men då gäller det att involvera flera från de här arbetsplatserna för risken är 

ju att en härifrån och en härifrån kan allt och så slutar en och byter jobb och då faller 

ju allt”.   

En drivande projektledning som den inom Projekt Kraft kan betraktas som 

förändringsagenter genom att de verkar för kunskapsspridning och förankring av 

kunskap och samverkansmetoder inom kärnverksamheterna (Socialstyrelsen, 2008). 

Detta förhållningssätt framkom också under flera intervjuer. Det är en stor tillgång för 

ett samverkansprojekt att ha engagerad personal som driver samarbetet framåt. Det som 

väldigt tydligt kan vara en framgångsfaktor riskerar dock att bli till det omvända när det 

gäller implementering av gjorda erfarenheter inom samverkansprojekt. Tillåter sig 

styrgruppen och ledningen inom respektive hemorganisation att inta en passiv hållning 

till projektet, vilket kan ske när det är tydligt att projekt drivs framåt i eldsjälars regi, 

försvåras implementeringsprocessen. Både ledning och styrgrupp måste ha en nära 

kontakt till projekt och involveras i de lärprocesser som sker inom detsamma. Om 
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ledningen underlåter sitt ansvar vad gäller implementering av erfarenheter från 

samverkansprojekt blir troligen konsekvensen att arbetssätt och metoder inte kommer 

att användas inom de ordinarie verksamheterna. Vad gäller Projekt Kraft kommer dels 

projektledarna att återgå till respektives ordinarie arbetsuppgifter när projektet avslutas 

sensommaren 2013, dels har projektledarna inte mandat att förändra arbetssätt och 

strukturer på en lednings- och organisationsnivå. För att låta kunskap från 

samverkansprojekt implementeras måste strukturer på organisationsnivå såsom 

exempelvis kommunikationssystem tillämpas i implementeringsprocessen.  

Överväganden av hur implementering av metoder och arbetssätt utarbetade i 

samverkansprojekt ska ske saknas ofta innan projektavslut, något som också bekräftas 

av tidigare forskning (Eriksson, 2001). I ansökan till Lunds Samordningsförbund om 

medel för projekt Kraft står det beskrivet; ”målet är att metoden införlivas i den 

ordinarie verksamheten efter två år”. Tanken var alltså i projektets uppstart att den 

kunskap som genereras inom projektets tvååriga historia ska överföras till 

hemorganisationerna i anslutning till projektets avslut. En respondent svarade dock 

halvvägs in i projektet att ”det är liksom inte så att projektet slutar på fredag och vi har 

ett nytt sätt att arbeta på måndag”. Detta visar på att arbetet inom och med projektet 

har fört med sig ny kunskap som gör att arbetssätt och implementeringsstrategier 

förändras med tiden. Det mest förekommande synsättet tycks ändå vara att betrakta 

implementering och kunskapsspridning till hemorganisationerna som något som sker i 

anslutning till att projekt avslutas;  

”Jag tänker mig att man har någon slags konferens, föreläsning, informationsdag, vad 

man nu väljer att kalla det. Om man inte haft det förut så har man väl det på slutet för 

att liksom visa vad man kommit fram till [............] det är väl det vanligaste sättet”.  

Implementering bör inte endast kontempleras i förhållande till projektavslut eller 

isolerat ifrån hur projekt utvecklas. Förankring och implementering av arbetssätt eller av 

hur metoder kan komma att användas kräver en lång ”ställtid” och kontinuerligt arbete i 

flera år framåt. ”Att implementera någonting tar väldigt lång tid, det kan ta upp till 3-4 

år innan en ny metod, ett nytt arbetssätt verkligen sitter”. När det gäller intersektoriella 

och interorganisatoriska samverkansprojekt blir förankring och implementering än mer 

komplex som följande citat är ett uttryck för; ”det är en lång process och det tar tid 

alltså [.........] definitivt när det handlar om samverkansprojekt för att då är det inte 

bara en organisation som ska förändra sig utan det är två, tre till”. Det finns därmed en 

inbyggd risk i att betrakta implementering som en process som är självgående. Efter 

projektavslut finns inte anställda att tillgå som arbetar med förankring inom 

verksamheterna utan det är ledningens ansvar att förvalta denna kunskap. Det krävs att 

strategier, planer och system för implementering finns tillgängliga på ledningsnivå 

redan från projektets tillblivelse.  

Utifrån det aktuella forskningsläget kan slutsatsen dras att det är svårt att implementera 

kunskap och metoder utvecklade i samverkansprojekt. Forskning visar också att det ofta 

är de aktiva i projekt, till exempel projektledningen, som måste identifiera vägar för att 

nå ut med sina erfarenheter och att organisationer endast i liten utsträckning använder 

sig av organisationssystem eller teknologi för att understödja implementering (Van 

Winkelen, 2010). Strategier och organisationssystem för implementering ökar inte bara 

sannolikheten för att kunskap från projekt får leva kvar i hemorganisationerna utan 

främjar även ett aktivt ansvarstagande från de involverade parterna (Rundqvist, 2001).  
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”Så länge man har det i projektform så fungerar samverkan jättebra men sen gäller det 

ju att förankra det i det dagliga arbetet”.  

”Eftersom det är projekt är det inte vanliga verkligheten man jobbar i [..........]”.  

Att eftersträva kontinuerlig implementering är det mest fördelaktiga eftersom det är i 

den ordinarie verksamheten som arbetssätt och metoder verkligen provas i förhållande 

till ”verkligheten”. För att underlätta implementeringsprocesser och för att resultaten 

ska bli bestående måste ledning och styrgrupp inse att det är deras ansvar att 

implementera kunskap och metoder skapade i samverkan och att skapa strukturer för att 

möjliggöra det.  

4.2.5 Praktikbaserad gemenskap – ett sätt att utveckla samverkan 
Praktikbaserad gemenskap kan vara ett tillvägagångssätt för att utveckla samverkan, 

såväl mellan och över organisationsgränser som mellan yrkesverksamma inom olika 

myndigheter. Ett sådant nätverk kan verka som komplement till projektteam och 

arbetsgrupper genom att verka gränsöverskridande både internt mellan olika 

avdelningar som externt till andra myndigheter och organisationer (Wenger & Snyder, 

2000). Genom projekt kan kommunikationskanaler och individer för nätverkande 

identifieras för att efter projektets avslut leva vidare som en praktikgemenskap. Till 

skillnad från projekt som ofta avslutas efter en bestämd tidsram så lever praktikbaserad 

gemenskap vidare så länge det krävs myndighetsgemensam samverkan eller till dess att 

berörda parter funnit en hållbar lösning (ibid).   

Praktikbaserad gemenskap utgår ifrån ett frivillig nätverkstänkande där medlemmarna i 

gemenskapen kan verka som kunskapsspridare eller som utförare och utformande av 

nya handlingsformer och arbetssätt. Det innebär att parterna i praktikbaserad gemenskap 

själva håller kontakten och bestämmer hur ofta de ska träffas eller hur 

kommunikationen ska se ut. Parterna lär sig genom gemenskapen mer om ett 

gemensamt intresseområde eller problem och arbetar för att tillsammans komma fram 

till hållbara individuella och organisatoriska lösningar (Wenger, 2000).  

Genom praktikbaserad gemenskap minimeras problem med implementering, dels 

eftersom det inte finns någon bestämd tidsgräns för implementering, dels för att metoder 

kan provas i förhållande till den ordinarie verksamheten. Praktikbaserad gemenskap kan 

även vara ett stöd när det gäller det fortsatta arbetet med förankring av metoder 

utvecklade i projekt. Som tidigare nämnts kan det ta flera år innan ett arbetssätt fungerar 

i ”verkligheten”, det vill säga inom de ordinarie verksamheterna. Praktikbaserad 

gemenskap kan därmed vara en metod för att involvera fler personer som är intresserade 

och berörda av samverkan för en viss målgrupp, underlätta kunskapsspridning och det 

kontinuerliga arbetet med förankring av arbetsmetoder inom olika organisationer.  

Ett projekts målgrupp bestående av personer med så kallade sammansatta behov kräver 

även efter ett projekts avslut ett fortsatt myndighetsgemensamt angreppssätt. En 

praktikbaserad gemenskap fortgår i enlighet med de behov som finns, även sedan ett 

projekt avslutats. Praktikbaserad gemenskap kan därför bli ett viktigt komplement till de 

kommunikationskanaler och nätverk som utarbetats inom projekt genom att en 

kontinuerlig utveckling av samverkan, lärande och organisationer sker.  
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4.2.6 Lärande och kunskap 
Samverkan betyder i många fall att både individer och organisationer måste omvärdera 

vissa synsätt, viss kunskap eller förändra vissa arbetsmetoder. Denna kunskapsprocess 

sker i det dagliga arbetet och definieras som ett informellt lärande. Beroende av hur 

samverkan organiseras, till exempel av hur tät kontakt de involverade parterna har med 

varandra ser lärpotentialen och lärandeprocesser olika ut (Ellström, 1996). Det som 

framkommit genom tidigare forskning är att individers handlingsutrymme och möjlighet 

till reflektion över planering, mål och handlingar tillsammans med hur arbete 

organiseras samt hur individen reagerar på möjligheter till lärande, avgör i vilken 

utsträckning lärande kommer att ske. För att ett utvecklingsinriktat lärande ska ske 

krävs således att reflektion omsätts i handling, och att handling omsätts i reflektion 

(Ellström et al. 2000). 

Utvecklingsinriktat lärande sker när uppkomna problem behöver hanteras på nya 

kreativa sätt och kräver annorlunda angreppsätt än vanligt förekommande problem, som 

ofta löses genom ett rutinmässigt anpassningsinriktat lärande. Ett utvecklingsinriktat 

lärande leder ofta till innovation, kreativitet i utformande av lösningar och ett bejakande 

och reflektion av handlingar och perspektiv (Eriksson, 2001). Det som är utmärkande 

för det lärande som projektledarna inom Projekt Kraft har genomgått är att det stundtals 

beskrivs som ett kaos;  

”Det kan hända vad som helst och det har jag lärt mig, att hantera kaos, att hantera det 

oförutsägbara är en jättebra lärdom som jag tar med mig, alltså personligen”.  

”Vid varje kaossituation då måste man stanna upp, reflektera, ja vad är viktigt och ha 

fokus på, är det på deltagaren, resultatet eller är det pengarna eller vad är det handlar 

om”.  

Att projektledarna har ett stort handlingsutrymme i att utveckla både arbets- och 

samverkansmetoder visar bland annat följande citat; ”Utifrån målformuleringen har de 

fria tyglar”. Projekt Krafts projektdagbok visar också att projektledarna har haft mandat 

att omformulera projektmål. Ett av de ursprungliga målen var att göra provtagningar för 

att mäta hälsotillståndet hos de deltagande i projektet. Efter diskussioner med 

vårdgivare och förankring hos Projekt Krafts styrgrupp togs detta dock bort som 

projektmål, eftersom det ansågs bättre att arbeta förebyggande med hälsa än att göra 

provtagningar. Både ett fritt handlingsutrymme och möjligheten att själva få definiera 

problem och lösningar är goda förutsättningar för ett utvecklingsinriktat lärande. Att 

dessutom projektprocessen har beskrivits som att innehålla stunder av kaos, det 

oförutsägbara och av reflektion kan projektledarnas lärande definieras som ett 

utvecklingsinriktat lärande. Det är en typ av lärande vars resultat som nya arbetssätt, 

nya perspektiv och ny problemlösning berikar och utvecklar organisationer. 

Det bör finnas stöd för de lärprocesser som de aktiva i projekt går igenom (Dahlström et 

al. 2001). Det lärande som sker informellt och är kopplat till lärande som nya 

arbetsuppgifter eller arbetssituationer ger upphov till kan alltså med fördel kompletteras 

med ett formellt lärande. Det innebär att det är av godo för aktiva i samverkan att före 

eller under ett samverkansprojekt få möjlighet att delta i exempelvis en 

utbildningsinsats, ta del av handledning, mentorskap eller motsvarande. Det kan till 

exempel handla om information kring de övriga parter som samverkan ska ske 

tillsammans med, utbildning kring målgruppen för samverkan eller som i Projekt Krafts 

fall en utbildning inom projektledning. På initiativ från projektledarna fick de utöver sin 
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tjänst möjlighet att delta i en kurs som ges vid Lunds Universitet. Ingen av 

projektledarna har tidigare erfarenhet av projektledning och anser att denna utbildning 

har varit ett stort stöd i sitt arbete med att leda Projekt Kraft. Till en början betraktade 

sig projektledarna som ”glada amatörer”. Det formella lärandet har fungerat som ett 

komplement till det informella lärande som skett i det dagliga arbetet med projektet. 

Detta belyses genom följande tre citat;  

”viljan och lusten det bär ju rätt långt men inte hela vägen” 

”fick verktyg att hantera vårt eget projekt” 

”oerhört lärorikt” 

I detta fall blev kursen och det formella lärandet stöttande och fungerade som ett 

bollplank till de erfarenheter som gjordes i det dagliga arbetet. Kursen har även medfört 

att de aktiva i projektet tillgodogjort sig ny kunskap om projekt som de sedan praktiskt 

provar inom Projekt Kraft. För projektledarna leder detta till ett utvecklingsinriktat 

lärande som sammanfattningsvis kan betraktas som en form av kompetensutveckling. 

De färdigheter och den kunskap som projektledarna erfar handlar inte bara om 

projektledning utan även om målgruppen för vilken samverkan initierats det vill säga 

nollplacerade, som om samverkan i sig och en ny förståelse för sig själv och sitt sätt att 

hantera olika situationer. Relevant utbildning under ett pågående samverkansprojekt 

eller i samband med uppstart av ett sådant kan följaktligen vara en viktig metod i att 

förbättra och tydliggöra samverkansprocesser såväl som projektprocesser.  

4.2.7 Arenor för kunskapsöverföring 
Lärmiljön inom Projekt Kraft är som vi sett mycket goda. Utmaningen ligger i att 

involvera fler personer i dessa lärprocesser och låta de ta del av den kunskap som 

genereras inom projektet. Genom att finna arenor för kunskapsöverföring kan ett 

individuellt lärande leda till ett kollektivt lärande som i sin tur kan leda till att kunskap 

internaliseras i organisationssystem och strukturer. För de involverade myndigheternas 

del kan detta leda till ett så kallat organisatoriskt lärande. Lärandeprocesser inom 

projekt behöver precis som ett organisatoriskt lärande underlättas och göras möjligt att 

via strategier och strukturer implementeras i de ordinarie verksamheterna (Brulin & 

Svensson, 2011).  

Hur väl kunskap som genererats i projekt blir en del av hemorganisationens kunskap är 

som tidigare nämnts förbundet med hur väl kunskap implementeras, något som i sin tur 

delvis beror på hur nära kontakten är mellan projekt och hemorganisation. Följande citat 

exemplifierar hur kunskap riskerar att försvinna om den inte införlivats inom 

organisationen;  

”Om man inte implementerat det ordentligt så är det ju klart att om 5 år så är kanske 

personalen utbytt så alla som var på den utvärderingskonferensen de är inte där längre 

så visst det är ju ett problem att det försvinner”.  

Projekt har inte samma organisatoriska minne eller system och rutiner för att ta tillvara 

lärande som permanenta organisationer. Efter två till tre år avslutas projekt och kunskap 

som inte överförts till hemorganisationen riskerar antingen att följa med enskilda 

individer eller att försvinna. Tidigare forskning påvisar att ett projekts tidsbegränsning 

också kan innebära en tidsbegränsning för ett utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 

1996). Detta exemplifieras genom en respondent som uttryckte sig på följande sätt; 
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”Det har ju mest att göra med att det blir dagsländor av projekt, det är ju ett vanligt 

problem”.  

För att undvika att projektresultat inte kommer berörda organisationer till godo behöver 

olika arenor för kunskapsöverföring existera som kan underlätta internalisering och 

spridning av kunskap genererad i samverkansprojekt (Brulin & Svensson, 2011). 

Organiseringen av Projekt Kraft innebär att det finns en styrgrupp med representanter 

från samtliga involverade myndigheter och i styrelsen för Lunds samordningsförbund 

finns även Region Skåne och politiker representerade. Styrgruppen kan ses som ett led i 

kunskapsöverföringen där både understödjande och hindrande faktorer för samverkan 

kan diskuteras på chefsnivå. Genom att betrakta styrgruppen som en arena för 

kunskapsöverföring får den en vidare betydelse än endast kontrollerande och 

uppföljande. Styrgruppen kan betraktas som en arena för kunskapsöverföring och en 

god metod för kunskapsspridning för personer på chefs- och ledningsnivå. Inom 

myndigheterna behöver ytterligare berörd personal bli involverade i kunskapsspridning 

och lärande. Detta underlättas av att de bägge projektledarna till hälften arbetar med 

sina ordinarie uppgifter och kommer i kontakt med personal från båda myndigheter och 

regelbundet deltar i interna möten. Kunskapen som sprids kan bland annat handla om 

tanke- och synsätt samt reflektioner över den egna eller andra myndigheten samtidigt 

som eventuella oklarheter för vissa tanke- eller arbetssätt kan problematiseras;   

”delvis förändrat synsätt, ökad kunskap om varandras verksamheter, vi måste förstå 

deras regler och tankar och de måste förstå lite våra så att vi ändå framöver kan arbeta 

mer tillsammans” 

”Man kan inte tycka om varandra utan man är faktiskt delaktig och det blir synligt var 

problemen finns, och det blir synligt för båda myndigheter” 

Det finns många fördelar med att låta projektledarna arbeta halvtid inom projektet och 

halvtid inom den ordinarie verksamheten. Till exempel blir kontaktytan mellan projektet 

och hemorganisationen större vilket också innebär att det blir lättare att implementera 

erfarenheter och arbetssätt som utvecklas i samverkansprojekt i hemorganisationerna. 

Det som bör uppmärksammas i förhållande till denna organisering av arbetet är dock att 

arbetsbördan för de aktiva i samverkan är stor och att det krävs mycket energi för att 

kunna vara fokuserad och engagerad i flera saker samtidigt. Projektledarna är i detta fall 

eldsjälar som brinner för det de gör och som avsätter tillräcklig tid för att säkerställa ett 

gott resultat inom de båda arbetsfälten. Inför framtida liknande situationer bör det vara 

angeläget att diskutera om avlastning i den ordinarie verksamheten kan bli aktuell då det 

inte kan tas för givet att det går att upprätthålla den arbetsbörda som gäller i nuläget. 

Tidsbrist i arbetet innebär ofta brist på tillfällen för reflektion, vilket i sin tur försvårar 

lärande och minskar chansen till innovativa lösningar och utveckling. Därför bör det 

vara av största vikt att understödja arbete i samverkan och samtidigt underlätta för ett 

kreativt lärande. Samverkan bör helt enkelt bli betraktat som den lärandeprocess det 

utgör;  

”se det som en lärprocess, för en själv, för organisationerna, intressenterna och de som 

är med i projektet” 
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4.3 Sammanfattande analys 
Samverkan är ett vitt begrepp som innefattar olika strukturella strategier och operativa 

metoder. Finansiell samordning, Finsam, medför en viktig samverkansplattform för 

myndigheter som därigenom får ett stöd i att finansiera samverkansinitiativ. Genom 

Finsam får myndigheter möjligheten att tillsammans skapa ett samverkansprojekt och 

det tillkommer en färdig struktur med styrgrupp och styrelse. Projektet blir således 

knutet både till hemorganisationerna och till Finsam men det är i hemorganisationen 

som kunskap, metoder och arbetssätt ska implementeras. Finsam bör inte betraktas som 

ytterligare en organisation i samverkan utan ansvar för samverkan bör finnas hos 

respektive myndighet. Risken finns att ett ansvarsförskjutande sker från de involverade 

organisationerna antingen till Finsam eller till engagerade projektledare. Synen på 

samverkan som något utöver den ordinarie verksamheten bör därmed ersättas med 

synen på samverkan som något naturligt förekommande inom respektive 

hemorganisation. Dessutom bör kontinuerlig samverkan och implementering vara målet 

för samtliga involverade och inte något som exempelvis kontempleras i samband med 

projektavslut.   

Det sätt på vilket samverkan i allmänhet och samverkansprojekt i synnerhet organiseras 

i förhållande till sina hemorganisationer påverkar både hur framgångsrik 

implementering blir och i vilken utsträckning respektive organisations ledning känner 

ansvar och huvudmannaskap för projektet. För att projektresultat på ett adekvat sätt ska 

kunna införlivas i de ordinarie verksamheterna krävs ett aktivt ansvar från lednings- och 

organisationsnivå. Ett sådant ansvar underlättas av att ansvaret för implementering tidigt 

under uppstarten av ett projekt återfinns på chefsnivå i respektive myndighet. En annan 

understödjande faktor vad gäller både implementering och kunskapsspridning från 

projekt till hemorganisation är i vilken utsträckning projektet och hemorganisationen 

har gemensamma kontaktytor. Ju mer av en avskiljande process som sker vid uppstart 

av projekt, desto större blir svårigheten att förstå och implementera den kunskap som 

genererats. Inom Projekt Kraft finns goda möjligheter till implementering då projektet 

verkar i nära anslutning till de ordinarie verksamheterna. För framtida liknande 

situationer där arbete organiseras med hjälp av halvtidstjänster på respektive post är det 

av vikt att i möjligaste mån ge avlastning för dessa personer.  

Utbildning är en metod genom vilken samverkan utvecklas och kan vara ett bra 

komplement till de lärandeprocesser som sker i det dagliga arbetet. En relevant 

utbildning, som i detta fall en utbildning inom projektledning, kan understödja processer 

både i uppstarten av samverkan eller under projektets livstid. Ytterligare en metod att 

utveckla samverkan i stort, samverkansprojekt i sig, lärande och kontinuerlig 

implementering i synnerhet är att tillåta och aktivt understödja praktikbaserad 

gemenskap inom och över organisationsgränser. Praktikbaserad gemenskap kan verka 

som ett komplement och utvidgning av kommunikationskanaler och nätverk 

identifierade i projekt. Genom praktikbaserad gemenskap möjliggörs 

kunskapsutveckling och ett utvecklingsinriktat lärande inom och över 

organisationsgränser samtidigt som förankring av kunskap inte riskerar att avslutas i 

samband med projektavslut.     
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Analysen med konsekvenser för praktisk verksamhet skulle i punktform kunna 

sammanfattas enligt nedan; 

Utveckling av samverkansmetoder och strategier:  

 Finsam bör inte betraktas som ytterligare en organisation i samverkan 

 Ju större kontakt projekt har med hemorganisationen desto större är 

möjligheterna till en lyckad implementering  

 Utbildning och formellt lärande underlättar arbete i samverkansprojekt och 

kompletterar ett informellt lärande  

 Utbildning är en metod genom vilket samverkansprojekt kan understödjas  

 Praktikbaserad gemenskap kan betraktas som ett komplement till strategier och 

metoder i samverkan  

 

Förankring och implementering av kunskap genererad i samverkansprojekt: 

 

 Strategier för implementering måste finnas redan vid projektstart 

 Ledningen i respektive myndighet måste ta ansvar för implementering 

 Kontinuerlig implementering behöver eftersträvas  

 Praktikbaserad gemenskap kan vara ett led i kontinuerlig förankring av kunskap 

skapad inom samverkansprojekt   
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5. Diskussion  

I detta kapitel följer en diskussion kring strategier och metoder för samverkan och 

samverkan i stort. Vidare diskuteras praktiska konsekvenser för Projekt Kraft. Kapitlet 

avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Inte en fluga, men dock en dagslända 
Samverkan har i mångt och mycket betraktats som en modefluga. En arbetsform som 

inom offentlig sektor används när påtryckningar utifrån påbjuder en lösning av 

medborgares sammansatta behov. Samverkan har dock använts inom den offentliga 

sektorn i över fyrtio år och om det var fråga om en modefluga så borde samverkan 

kommit och gått för länge sedan. Besvärande är trots allt att former för samverkan som 

har utformats i många år inte verkar vara något som i stor utsträckning resulterar i 

bestående arbetssätt inom berörda organisationer. Det är i detta hänseende träffande att 

samverkan inom den offentliga sektorn ofta organiseras i projektform. Detta är en form 

som i sig är förgänglig och i olika grad avskild från sin kärnverksamhet.  

Målen med samverkan är ofta att nya metoder, arbetssätt eller kunskap ska komma de 

berörda organisationerna till godo och kunna fortleva inom dessa. Det är dock 

kännetecknande för samverkansprojekt att dess resultat sällan tillåts eller lyckas 

implementeras eller införlivas inom de samverkande parternas hemorganisationer. 

Frågan som kan ställas är huruvida viss organisering av samverkan, exempelvis 

samverkansprojekt, på ett verkligt sätt påverkar myndigheters sätt att organisera 

välfärdstjänster. Är det till och med möjligt att samverkan kan vara ett svepskäl genom 

vilket myndigheter underlåter att förändra sig. Genom att samverkan organiseras 

avskiljt från de ordinarie verksamheterna kan likaså resultat från samverkansinitiativ bli 

alltför främmande för att kunna implementeras och för att kunna utveckla de reguljära 

verksamheterna. För att motverka detta måste involverade parter i samverkan inse 

vikten av och vinsten med att samverka.  

Istället för att starta upp projekt efter varandra med risk att inte hinna implementera 

kunskap från de föregående, ett fenomen som har liknat projekt vid dagsländor, bör 

samverkan bli ett kontinuerligt arbetssätt förankrat i respektive myndighet. En 

grundläggande faktor kommer att bli att arbeta med synsätt av samverkan. Synen på 

samverkan som något som sker utanför den ordinarie verksamheten och det egna 

ansvarsområdet riskerar att spegla och påverka hur samverkan organiseras, hur ansvar 

för samverkan ter sig och huruvida förankring och implementering av metoder, 

arbetssätt och kunskap blir framgångsrik. På motsvarande sätt kan organisering av 

samverkan avskiljt från ordinarie verksamheter påverka synen av samverkan som något 

utanför det egna arbetsområdet eller skyldigheten. Synsätt av samverkan liknande det 

som ovan beskrivits kan som tidigare nämnts få följden att ägarskap och ansvar från 

ledningsnivå minskar, vilket i sin tur leder till att förankring och implementering 

försvåras och att kunskap riskerar gå organisationerna obemärkt förbi. Eftersom 

medborgares komplexa behov sällan finner sin lösning inom en tvåårs period är det 

därför en nödvändighet att samverkan internaliseras, blir kontinuerlig och 

anpassningsbar i fråga om behövande målgrupper. För att kunna förändra 

förhållningssätt till samverkan som involverar skilda politiska huvudmannaskap och 
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grundläggande strukturer för samhällsuppbyggnad krävs ett långsiktigt arbete. Det är 

således en stor samhällelig utmaning att utveckla myndigheters arbetssätt som inte kan 

åläggas enskilda individer. Snarare bör det vara en del av en större samhällsomvandling 

att förändra hierarkiska, specialiserade och byråkratiska myndigheter.  

5.2 Finsam  
Finansiell samordning, kallat Finsam, underlättar samverkan mellan myndigheter 

genom att finansiering av densamma delas mellan de samverkande myndigheterna. 

Offentlig verksamhet brottas med hårt styrd budget och svårigheter att fördela resurser 

till samverkan föreligger således. Att lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser upprättats påvisar att det tidigare varit komplicerat för 

myndigheter att initiera samverkan på grund av skilda finansiella mål och 

budgetspecifika användningsområden. Att Finsam spelar en viktig roll för att samverkan 

ska möjliggöras är tydligt. Det är dock mer problematiskt att förstå att Finsam är en 

tydlig aktör i samverkan även sedan ekonomiska medel fördelats. Målet med samverkan 

är ofta att myndighetsgemensamma arbetssätt permanent förankras inom olika 

myndigheter och övergår till att vara del av ordinarie verksamheter. Svårigheten för de 

involverade myndigheterna kan vara att inse den egna myndighetens ansvar för något 

som i praktiken struktureras och följs upp av en utomstående part. Finsam bringar dels 

en struktur för samverkan till myndigheterna genom ett samverkansprojekt, dels kan 

Finsams styrgrupp och styrelse verka som arenor för kunskapsöverföring. Denna 

struktur byggs upp och finns tillgänglig under tiden samverkansprojekt fortgår men rivs 

ner igen vid projektavslut. Diskrepansen mellan Finsam och myndigheternas arbete 

återfinns i det faktum att det är tänkt att myndigheters arbete med samverkan ska 

fungera även när Finsam inte finns att tillgå, och då ska även resurser fördelas från 

respektives ordinarie budget till att inkludera samverkan. Att samverkansprojekt eller 

dess resultat sällan internaliseras eller fortlever inom hemorganisationerna kan bero på 

att den gemensamma finansieringen till samverkan upphör. Det kan också vara en 

konsekvens av ett bristande ansvar för samverkansprojekt från ledning och 

organisationer som gör att projektresultat blir svårförstådda och svårimplementerade. I 

detta sammanhang är det av vikt att uppmärksamma att ledningen i respektive 

myndigheter aktivt måste ta ansvar för metoder som utarbetas i samverkan, dels 

eftersom de har mandat att implementera nya arbetssätt och dels för att metoder och 

arbetssätt utarbetade i samverkan rimligen bör fungera i enlighet med ordinarie 

verksamheters mål, tidsplaner och arbetssätt. Den verkliga granskningen av om metoder 

och arbetssätt fungerar inom reguljära verksamheter sker dock många gånger först i 

relation till projektavslut. Jag vill således argumentera för att kontinuerlig förankring 

och implementering av metoder och kunskap genererad i samverkansprojekt bör ske 

med aktivt ansvar från respektive myndighets ledning för att undvika att arbetssätt ter 

sig otjänliga inom kärnverksamheterna eller riskerar att inte komma berörda 

myndigheter till godo.  

5.3 Projektorganisation 
Samverkan inom den offentliga sektorn organiseras ofta i projektform. Denna form 

innebär i sig självt en tidsbegränsning och det kan således verka en aning 

motsägelsefullt att utarbeta permanenta metoder i samverkan i en temporär organisation. 

Det ligger också i ett projekts natur att genomgå en avskiljande process ifrån 

hemorganisationen och även om kontaktytor skapas till de ordinarie verksamheterna blir 
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arbetet inom projekt något utöver den vanliga ”verkligheten”. Ett sätt att minska 

avstånden mellan projekt och hemorganisation är att som i Projekt Krafts fall låta 

projektledningen arbeta halvtid inom ordinarie verksamhet och halvtid inom projektet. 

För att förankring och implementering ska fungera är det även viktigt att system och 

strukturer inom de ordinarie verksamheterna används för att tillgodogöra sig metoder 

och arbetssätt som utarbetats inom projekt. En sådan process underlättas av att personer 

som arbetar inom olika verksamhetsområden deltar vid exempelvis interna och externa 

möten. Eftersom projekt är tidsbegränsade finns inte de organisatoriska system och 

metoder, till exempel för kommunikation, uppbyggda liknande de som finns i de 

reguljära verksamheterna. Det är därför en fördel för de samverkande organisationerna 

att låta projektledarna dela sin tid mellan de olika arbetsuppgifterna. På detta sätt 

underlättas kontinuerlig förankring genom möjligheterna att diskutera både vad som 

sker inom projektet och i hemorganisationen. Dessvärre blir arbetsbördan stor för 

projektledningen som har ett stort ansvar för att driva och utveckla projekt samtidigt 

som de förväntas vara engagerade i de reguljära arbetsuppgifterna. För att understödja 

denna typ av organisering bör de aktiva i projektet därför få hjälp och stöttning inom 

den reguljära verksamheten. Med detta vill jag påvisa att genom involvering av fler 

personer i de samverkans- och lärandeprocesser som sker inom projekt kan aktiva i 

samverkan understödjas. Genom att bygga nätverk både internt och externt samt mellan 

projekt och hemorganisationer tillåts dessutom kunskap att spridas.  

5.4 Praktikbaserad gemenskap 
Praktikbaserad gemenskap kan verka som komplement, stöd och utveckling av 

samverkansprojekt under tiden det fortgår och även med fördel sedan projekt avslutats. 

Genom praktikbaserad gemenskap skapas nämligen kontaktytor och 

kommunikationskanaler som underlättar samverkan inom och mellan myndigheter även 

efter projektavslut. Nätverk som praktikbaserad gemenskap upprättas för ett visst 

intresseområde och fortgår så länge som ett visst problem kvarstår eller så länge en viss 

målgrupp kräver myndighetsgemensam kontakt. Genom praktikbaserad gemenskap kan 

fortlöpande utveckling av samverkan ske, metoder kontinuerligt förankras på lednings- 

och organisationsnivå och kontaktytor mellan avdelningar internt eller parter externt 

förbättras. Praktikbaserad gemenskap kan leda till en mer kontinuerlig form av 

samverkan som varken är tids- eller personbunden. Inom praktikbaserad gemenskap 

delas kunskap mellan ett flertal personer vilket innebär ett kollektivt lärande. Kunskap 

riskerar alltså inte att följa med enskilda personer i händelse att de slutar sitt jobb eller 

återgår till ordinarie arbetsuppgifter, vilket kan ske när endast ett fåtal personer är aktiva 

i samverkan. Ett individuellt lärande som leder till ett kollektivt genom gemensamma 

intresseområden och möjligheter till diskussioner ökar sammanfattningsvis 

möjligheterna för en praktikbaserad gemenskap att bidra till myndigheters 

organisatoriska lärande.  

5.5 Formellt lärande  
Utbildning eller formellt lärande är en metod som möjliggör utveckling av samverkan. 

En utbildning kan ha funktionen av stöd, lärande och bollplank i uppstarten av eller 

under ett samverkansprojekt. De personer som har funktionen projektledare inom 

Projekt Kraft hade ingen tidigare erfarenhet av projektledning utan fick lita till sitt 

engagemang och prova sig fram både vad gäller samverkans- och projektprocesser. 

Genom den utbildning de genomgick fick de både stöd i projektprocessen, tid för 
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reflektion över projektet och flera infallsvinklar som resulterade i förändrade arbetssätt 

inom projektet. Mycket av den kunskap som projektledarna har tillgodogjort sig genom 

kursen i projektledning har möjliggjort en utveckling av samverkansprojektet. Det är 

kunskap som projektledarna själva fått inhämta vilket leder till en form av 

kompetensutveckling för dessa personer. Exempelvis arbetar projektledarna mer 

strukturerat inom projektet och uppfattar sig ha utvecklats från ”glada amatörer” till en 

mer professionell projektledning. Vilken typ av utbildning som kan anses vara adekvat 

blir avhängigt de behov som finns i uppstarten av ett enskilt projekt. Därmed bör det 

tydliggöras att utbildning inte behöver bestå av en kurs i projektledning utan exempelvis 

kan behandla samverkansprocesser, information kring målgruppen för samverkan eller 

de parter som är aktivt involverade i samverkan.     

För att även ledningen i de olika samverkande myndigheterna ska kunna vara ett stöd i 

samverkan krävs att de har relevant kunskap. Många av de frågor som framkommer 

kring organisering av samverkan, implementering och en eventuell fortsättning av 

projekt inom de ordinarie verksamheterna, och inte minst i att starta upp samverkan i 

myndigheters egen regi, kräver adekvat kunskap kring samverkan. Det är därmed en 

fördel om kunskap kring samverkan och organisering av densamma också finns att 

tillgå på ledningsnivå inom respektive myndighet. En av anledningarna till att Finsam 

blir en tydlig aktör i samverkan kan bero på att tillräcklig kunskap om samverkan 

saknas inom myndigheter och att detta i sin tur påverkar den utsträckning som 

samverkan initieras inom ramen för de ordinarie verksamheterna.  

5.6 Projekt Kraft  
Projekt Kraft kan dra nytta av den kunskap som genererats i andra samverkansprojekt 

och som identifierats i forskning genom att faktorer som understödjer samverkan och 

metoder som kan utveckla samverkan påvisas. Exempel på detta är att strategier för 

implementering bör återfinnas på ledningsnivå samt att dessa med fördel är utarbetade 

redan vid projektstart. Förankring och implementering av kunskap genererad i 

samverkansprojekt underlättas vidare av en nära kontakt mellan hemorganisationer och 

projekt. Implementering bör dessutom ske kontinuerligt för att möjliggöra att metoder 

även fungerar i ”verkligheten”. Synen på samverkan som något utöver den ordinarie 

verksamheten och även förhållningssättet att implementering är något som sker vid 

projektslut behöver således omdefinieras. En utveckling mot permanent samverkan sker 

genom kontinuerlig förankring och implementering och understöds genom att involvera 

fler personer i lärandeprocesser och kunskapsöverföring. Praktikbaserad gemenskap är 

en metod som verkar för kontinuerlig utveckling av samverkan samtidigt som fler 

personer involveras i samverkansprocesser, vilket i sin tur leder till kunskapsspridning 

inom och utom kärnverksamheterna. Jag vill därmed argumentera för praktikbaserad 

gemenskap som en användbar, genomförbar och långsiktig metod vilken underlättar 

samverkan mellan myndigheter och kan komma Projekt Kraft till godo.   

Projektledarna kommer att ha utvecklat mycket kunskap både om samverkan och om 

projektledning som respektive myndighet bör värdesätta högt. De har genomgått en 

form av kompetensutveckling och borde ges möjlighet att bidra med denna kunskap i 

fortsatta samverkansinitiativ. För att göra det attraktivt att arbeta med samverkan inom 

och mellan myndigheter bör därmed sådan kunskap och kompetensutveckling erkännas 

och lyftas fram. Kunskap om samverkansprocesser skulle potentiellt kunna leda till 
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förändrade arbetsuppgifter, mer ansvar, högre lön eller andra former av incitament för 

fortsatt arbete inom samverkan.  

Projekt Kraft är i skrivande stund ungefär halvvägs in i samverkansprocessen. Eftersom 

samverkan är en lärandeprocess som ständigt utvecklas är det inte helt klart vilka 

erfarenheter, arbetssätt och metoder som kommer att vara resultatet av denna. Framtiden 

kommer att utvisa om och i sådana fall vilka metoder och arbetssätt som kommer att 

leva vidare inom och mellan myndigheterna.  

5.7 Sammanfattning och slutdiskussion  
 

 Hur ser strategier och metoder för samverkan ut?  

 

Strukturella strategier för samverkan varierar från informella nätverk till formella 

samverkansavtal och partnerskap, till myndighetsgemensam struktur för finansiering av 

samverkan, Finsam, till projektorganisation. Inom ramen för denna uppsats har störst 

utrymme givits Finsam och projektorganisation eftersom Finsam innebär ett viktigt 

incitament för samverkan mellan myndigheter och samverkansprojekt är en vanligt 

förekommande strategi för organisering av samverkan inom offentlig sektor. Dessutom 

organiseras Projekt Kraft utefter dessa strukturer. Finsam innebär en struktur för 

samverkan genom att samordningsförbund med styrelse och styrgrupp upprättas som 

kan verka som arenor för kunskapsöverföring. Det är tydligt att Finsam utgör en viktig 

samverkansplattform där en gemensam finansiering underlättar samverkan. Inom ramen 

för Finsams struktur initieras samverkansprojekt vars mål delvis innefattar att skapa 

permanenta metoder för samverkan som ska fortgå inom de ordinarie verksamheterna 

sedan samverkansprojekt avslutats. Operativa metoder i samverkan består framförallt av 

interna och externa möten, upprättande av kommunikationskanaler och nätverk samt 

gemensamt utredningsarbete. 

 

 Hur kan strategier och metoder i samverkan utvecklas? 

 

Det är av vikt att samverkan mellan myndigheter strävar efter att bli kontinuerlig och för 

att möjliggöra detta krävs ett aktivt ansvar från ledning och organisation. Genom att 

förtydliga incitament för samverkan för yrkesverksamma och genom att tillräcklig 

kunskap om samverkan återfinns på ledningsnivå kan samverkan utvecklas till att bli en 

naturlig del av myndigheters arbete. Grundläggande är att arbeta med perspektiv och 

förhållningssätt av samverkan så att samverkan i framtiden kan ske inom och inte utöver 

de ordinarie verksamheterna. Förändrade synsätt av samverkan bör härstamma från 

respektive organisations ledning och från dess politiska styrning. Att förändra 

myndigheters arbetssätt kan inte belastas enskilda individer eftersom det involverar 

olika politiska huvudmannaskap och organisering av välfärdstjänster i stort, utan måste 

vara del av en större strukturomvandling på samhällsnivå.  

Tillräcklig kunskap och ett tydligt ansvarstagande om och för samverkan måste finnas 

inom respektive myndighet för att minska riskerna för ansvarsförskjutning. Utbildning 

verkar härmed som en metod genom vilken samverkan kan understödjas och utvecklas.  
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 Hur kan kunskap utifrån samverkansprojekt förankras i de olika samverkande 

myndigheterna? 

 

Ansvar för implementering måste återfinnas på ledningsnivå dels eftersom det är i 

ordinarie verksamheter som metoder utvecklade i samverkansprojekt permanent 

kommer att användas och fungera, dels är det ledningen som har mandat att utveckla 

verksamheten och att använda befintliga organisationsstrukturer som till exempel 

kommunikationssystem för att understödja implementering.  

Förankring och implementering av kunskap genererad i samverkansprojekt understöds 

av kontaktytor till hemorganisationerna. Därmed bör det vara av fördel att projektledare 

delar sin arbetstid mellan samverkansprojekt och hemorganisationer. Denna typ av 

organisering underlättar även kontinuerlig förankring av kunskap. Vidare underlättar 

även kunskapsspridning och involverande av flera personer i samverkan förankring och 

implementering och understöds av olika arenor för kunskapsöverföring som till exempel 

nätverk, utvärderingar eller informationsdagar. Ytterligare ett komplement för 

kontinuerlig samverkan både inom organisationer och över organisationsgränser är 

praktikbaserad gemenskap. Genom gemensamma intresseområden kan sådana nätverk 

bildas som främjar myndighetsgemensam kontakt utan fast tidsbegränsning. 

5.7.1 Förslag till fortsatt forskning  
Utveckling av samverkan bör leda till ett permanent sätt att arbeta för behövande 

målgrupper inom ordinarie verksamheter. Förslag till fortsatt forskning kan därmed 

innebära att studera möjligheter och konsekvenser för och av permanent samverkan. 

Vidare kan det vara intressant att ur samhällsekonomisk synvinkel studera vinster och 

kostnader av olika samverkansinitiativ som exempelvis samverkansprojekt och jämföra 

med permanent samverkan.   
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7. Bilagor 

7.1 Missiv 
 

Lund 2012-03-26 

Hej namn,  

Jag skriver till Dig med anledning av min C-uppsats i Arbetslivspedagogik vid Lunds 

Universitet. Uppsatsens syfte är att undersöka myndigheters samverkan och tar Projekt 

Kraft som exempel på ett gränsöverskridande samverkansprojekt. I Din egenskap av 

xxx har jag blivit rekommenderad att kontakta Dig av projektledarna i Projekt Kraft. 

Min förhoppning är att just Du vill bidra med Din kunskap om samverkan mellan 

myndigheter genom en personlig intervju.  

Få personer är utvalda för att delta i undersökningen och Ditt deltagande är mycket 

betydelsefullt. För att underlätta Din medverkan bokar vi en tid som passar Dig.  

Intervjun beräknas inte ta mer än ca 20 minuter.  

För att boka en intervjutid eller vid frågor var vänlig och kontakta mig via mail;  

xxxxxx @student.lu.se eller via telefon; 00000. 

Tack på förhand! 

Helene Axelsson  

Sociologiska Institutionen  

Avdelningen för Pedagogik  

Lunds Universitet 
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7.2 Intervjuguide  
 

 Tema 1: Samverkan i projekt Kraft 

Öppnande fråga: Vad innebär samverkan för dig?  

 

– Vad är samverkan? 

– Varför? 

– För vem? 

– Förhoppningen och målen med samverkan?  

 

Frågor som jag önskar få svar på genom den öppnande frågan: 
Hur stor erfarenhet har du av samverkan mellan myndigheter? 

Vilka fördelar finns med samverkan? 

Vilka hinder finns det för samverkan? 

Vem eller vilken myndighet tog initiativ till projekt kraft? 

Hur har lagstiftningen om finansiell samordning fungerat- har den underlättat 

samverkan? 

Varför samverkar ni, vilka är målen/motiv till samverkan? 

Vad är förhoppningen att man ska lära utav samverkan? 

Finns policy för samverkan? 

Verksamhetsutveckling genom projekt? 

Finns det tid för reflektion kring samverkansprocesser? 

 

Tema 2: Lärande inom projekt kraft och mellan dess aktörer 

Öppnande fråga; Vad tror du att man kan dra för lärdomar av 

samverkansprojekt?  

 

– Hur lär ni er? 

 

Frågor som jag önskar få svar på genom den öppnande frågan: 
Vilken kunskap anser du är av störst vikt att ta med sig ur ett projekt – nya 

arbetsmetoder, delad kunskap, bra för deltagaren? 

Hur ser du på implementering av kunskap- fastnar den hos enskilda aktörer utan att 

spridas vidare i hemorganisationen? 

Hur kan kunskapsutveckling ske inom projekt/team?  

Vilka förutsättningar krävs? 

Vilka hinder finns för kunskapsutveckling i projektet? 

Hur formas kunskap i projektet? 

Om och hur återanvänds kunskap? 

Hur överförs kunskap/finns arenor för kunskapsöverföring? 

Det lösningsfokuserade arbetssättet – vad är det?  Är det något som samtliga aktörer 

arbetar efter?   

 

Tema 3: Projektorganisation  

Öppnande fråga; Hur organiseras samverkan i projekt Kraft? 
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Frågor som jag önskar få svar på genom den öppnande frågan: 
Får du regelbundet rapporter över hur arbetet går? 

Hur ser du på tidsbegränsningar inom projektet?  

Hur aktiv roll spelar du i projekt kraft, hur ser du på din roll i projekt kraft?  

Hur håller du kontakten med andra aktörer i projektet? 

Hur organiseras projektet? 

Hur stort är handlingsutrymmet för projektets aktörer? 

Hur ska kunskap spridas i organisationen? 

Hur upplever du ansvarsfördelningen inom projekt kraft- har alla samma möjlighet att 

påverka och tar alla lika stort ansvar? 

Vad kan organisationen vinna/förlora på att sprida kunskap? 

Finns tidigare erfarenheter av projektorganisering? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUNDS 
UNIVERSITET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDS UNIVERSITET 

Sociologiska institutionen 

Avdelningen för pedagogik 

Box 114, 221 00 LUND 

WWW.soc.lu.se 


