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ABSTRACT 

Important  societal  issues nowadays do not  get  resolved  through  the  care  of  the 

state; it is rather the case that solutions involve multiple actors.  Such cooperation 

can  be  organized  in  partnership  where  actors  from  the  public  sector,  private 

companies and non‐profit organizations, for example, attempt to find solutions to a 

current  societal  issue.  The  target  group  affected  by  the  problems  can  also  be 

involved in the partnership. The aim of this study is to contribute to an increased 

understanding  regarding  cooperation  in  partnerships  and  especially  the  target 

group’s participation in partnerships. An idea regarding the target group’s partici‐

pation stems from the European level to the national level and finally to the local 

level in a development partnership. I follow the local development partner‐ship for 

two years with a view to examining the translation process of the  idea regarding 

the  target group’s participation. Data was  collected  through  interviews,  relevant 

documents  and  observation. What  is more,  the  significance  of  the  institutional 

surroundings  regarding what happens  in  the partnership  is discussed. The  idea 

regarding  the  target  group’s  participation manifests  itself  on:  a)  how  the  target 

group should be represented; b) how it gains influence and c) how the role of the 

target  group’s  representatives  should  be  shaped.  The  study  shows  that  ideas 

change  and  adjust  over  time  and  also  that  the  target  group  participates  under 

different conditions compared to the rest of the representatives in the partnership. 

A way  to  strengthen  the  target  group’s  participation  in  the  partnership  can  be 

through  further organizing,  thus  increasing  the  legitimization  level of  the  target 

group. 

 

Keywords: translation, target group, participation, public‐private partnerships 
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SAMMANFATTNING 
 

Angelägna samhällsproblem får numera  inte alltid sin  lösning genom statens för‐

sorg utan  istället  involveras  flera aktörer. Ett sådant samarbete kan organiseras  i 

partnerskap  där  aktörer  från  exempelvis  offentlig  sektor,  företag  och  ideella 

organisationer  tillsammans  försöker  hitta  lösningar  på  något  aktuellt  samhälls‐

problem.  I  partnerskapet  kan  även den målgrupp  som  berörs  av  problematiken 

involveras. Syftet med denna studie är att bidra till ökad förståelse när det gäller 

samverkan  i  partnerskap  och  speciellt  när  det  gäller målgruppens medverkan  i 

partnerskap.  En  idé  om målgruppens medverkan  följs  från  europeisk  nivå,  till 

nationell nivå och slutligen till lokal nivå i ett utvecklingspartnerskap. Jag följer det 

lokala utvecklingspartnerskapet under två års tid och använder dokumentstudier, 

intervjuer  och  observationer  för  att  studera  översättningsprocessen  av  idén  om 

målgruppens medverkan. Dessutom diskuteras den  institutionella omgivningens 

betydelse  för det  som händer  i partnerskapet.  Idén om målgruppens medverkan 

tar sig uttryck  i  idéer om hur målgruppen ska  finnas  representerad och hur den 

ska  få  inflytande  samt  hur  rollen  som  målgruppsrepresentant  ska  utformas. 

Studien  visar  att  idéerna  förändras  och  anpassas  över  tid  samt  att målgruppen 

medverkar på olika villkor  jämfört med övriga representanter i partnerskapet. Ett 

sätt att stärka målgruppens medverkan i partnerskapet kan vara genom ytterligare 

organisering för att på så sätt ge ökad legitimitet för målgruppen.  

 

Nyckelord: översättning, målgrupp, medverkan, privatoffentliga partnerskap 
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FÖRORD 
 
Det står en punkt och knackar på. Nu är det dags att sätta punkt! Det är en konst 

att avsluta när det finns så mycket att berätta om och reflektera kring.  

De som i allra högsta grad bidragit till att det finns så mycket att berätta, är alla 

de som varit involverade i EQUAL‐projektet som jag följt under två års tid. Jag är 

tacksam för att ni så generöst delat med er av era tankar! Tillsammans bidrar vi nu 

till ökad förståelse om samarbete i partnerskap. 

De som framförallt bidragit till att jag fått ordning på innehållet i uppsatsen och 

till slut satt punkt är mina två handledare Håkan Boter och Stig Westerdahl. Stort 

tack för att ni, genom goda och relevanta råd på vägen, har ökat min förståelse för 

vetenskapligt arbete! 

Två personer som under 2010 varit entusiastiska påhejare i min skrivprocess är 

Joakim  Wincent,  som  kompletterat  handledargruppen  under  vårvintern,  och 

Gudbjörg Erlingsdóttir som var opponent vid mitt slutseminarium i augusti. Tack 

för värdefulla synpunkter kring struktur och innehåll!  

Jag har många härliga kollegor vid institutionen för samhällsvetenskap. Nu kan 

jag  inte nämna alla, men tack alla ni som kommit med glada  tillrop  i forsknings‐

processen. Det värmer! Leif Arnesson och Louise Kennedy har  läst och kommen‐

terat tidiga texter, och Marta Lindvert har  läst och kommenterat  i slutet av skriv‐

processen. Stort tack för era kritiska ögon! Lunchgänget, med kärntruppen Anna‐

Maria Jansson, Dennis Lans och Anna Sörensson, har varit en fast punkt i tillvaron 

när mina tankar ockuperats av byråkratiska texter. Härligt att ni finns! 

Goda vänner involveras också, i forsknings‐ och skrivprocesser, oavsett om de 

önskar det eller  inte.   Mitt varma  tack går  till Lisa Lejdstrand som med sina  fyr‐

benta vänner  tagit med mig på uppfriskande promenader, Mikael Karlsson  som 

funnits  tillgänglig  för datasupport genom  åren och grafisk kontroll  i  slutet  samt 

Evie  Petridou  för  hjälp med  engelsk  text.  Kjell  Persson  –  stort  tack  för  att  du 

skapade  omslagsbilden  och  för  att  du  lockat  iväg mig  på  avkopplande  bil‐  och 

båtutflykter när jag som bäst behövt lämna tangentbordets kantiga ram!  

Det är en konst att sätta punkt, men det går mycket lättare om jag tänker på att 

detta är början på någonting nytt … 

 

Maria Bogren 

Frösön i november 2010 
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INLEDNING 

Flera aktörer engageras för att lösa samhällsproblem 

Viktiga samhällsproblem får numera inte alltid sin lösning genom statens försorg.  

Andra aktörer  i samhället kan vara betydelsefulla när det gäller att  lösa problem 

och  idéer  från privat  sektor  kan  inspirera  till  nya  lösningar.  I  en  gränsöverskri‐

dande  samverkan  kan  det  ingå  offentliga  organisationer,  privata  aktörer  såsom 

stora företag, ideella organisationer och engagerade enskilda individer, exempelvis 

från  en  berörd målgrupp. Denna  utveckling  av  samverkan mellan  olika  aktörer 

kan ses som en förändring från ”government”, med hierarkiska självständiga insti‐

tutioner, till mer av ”governance” (John, 2001; Pierre & Peters, 2000; Kjaer, 2004).  

Ett  sätt  att  samarbeta  för  privata  och  offentliga  organisationer,  kring  viktiga 

samhällsfrågor, är genom så kallade privatoffentliga partnerskap  (POP1). Mörth och 

Sahlin‐Andersson (2006) lyfter fram fördelarna med samarbetet mellan det offent‐

liga och privata, där dessa kan komplettera varandra och på  så  sätt  få ett bättre 

resultat. Sandebring  (2006a; 2006b)  som  studerat partnerskap utifrån  samverkan, 

inom elberedskap och elektroniska affärer, drar slutsatsen att samverkan inte kan 

ses som en egen organisationsform utan istället som en modell vilken kan ge upp‐

hov till olika utformade samverkansarenor. Han lyfter bland annat fram en intres‐

sant aspekt kring de arenor där samverkan sker och det är de deltagande  indivi‐

dernas betydelse. Sandebrings förslag till fortsatt forskning är att närmare studera 

om det spelar roll vem som representerar organisationerna, hur representanterna 

kan  använda  organisationernas  resurser  och  vilken  påverkan  interaktionen  som 

förekommer på arenorna har för de deltagande organisationernas verksamhet.   

Geddes och Benington  (2001)  som  studerat  lokal  samverkan,  för att bekämpa 

fattigdom  och  social  exkludering,  i  partnerskapsform  i  flera  europeiska  länder, 

lyfter  fram de  lokala  samverkansarenorna  som öppna att ”tillfångatas” av varie‐

rande  intressen  inom EU,  i det  egna  landet  eller  från gräsrotsnivå. De  ser också 

samarbetet  i partnerskap som en  indikation på att den europeiska socialpolitiken 

förs ut till den lokala nivån.   

Det  finns  en  intressant dynamik  i  samverkanskonstellationer där aktörer  från 

olika  organisationer  och  olika  organisatoriska  fält möts  och  ska  samarbeta.  Två 

termer som är aktuella för sådant samarbete och för organisering mellan aktörer är 

partnerskap och projekt.  

 

Partnerskap och projekt som samverkansorganisation  

Ett  sätt  att  samarbeta  för  privata  och  offentliga  aktörer  är  inom  privatoffentliga 

partnerskap, men partnerskapsformen blir också allt vanligare för samarbete i EU‐

                                                 
1 POP (Privatoffentliga partnerskap) är en svensk översättning av PPP (Public Private Partnership). 
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finansierade projekt. Här nedan ska  jag belysa partnerskap och projekt som sam‐

verkansorganisation, men också som empiriskt studieobjekt, samt redogöra för hur 

några forskare närmar sig detta.  

I partnerskapen  ingår partners  från privat och offentlig sektor  liksom  från  fri‐

villigorganisationer, vilka har samlats i projektorienterade och formaliserade sam‐

arbeten för att lösa angelägna samhällsfrågor (Mört & Sahlin‐Andersson, 2006). Det 

kan exempelvis vara  för att  främja hälsa  (Buhr, 2006),  för att  sprida elektroniska 

affärer  eller  stärka  elberedskapen  (Sandebring,  2006a)  samt  för  samverkan  vid 

kriser (Svedin, 2006). Bennington och Geddes (2001)  lyfter fram fyra kännetecken 

för lokala partnerskap. De har en formell organisationsstruktur för policyskapande 

och implementation, det finns en mobilisering av olika intressen och ett åtagande 

för  olika  partners,  det  finns  en  gemensam  agenda  och  ett  multidimensionellt 

genomförandeprogram samt ett forum för att bekämpa arbetslöshet, fattigdom och 

social utestängning och istället främja sammanhang och inneslutning.  

Partnerskapstankarna visar också på samarbetets fördelar, vilket Elander fram‐

håller i följande citat:  

Partnerskapsidén tycks ytterst bottna i en tanke som säger att flertalet har något att vinna 

och  få  har  något  att  förlora  på  ett  brett  samarbete mellan  olika  aktörer  och  intressen. 

(Elander, 1999:333) 

Termerna partnerskap och partner signalerar dessutom att aktörer från privat och 

offentlig  sektor  inte  är  över‐  eller  underordnade  varandra  (Mörth  &  Sahlin‐

Andersson, 2006). 

Den största tydliga likheten mellan ett partnerskap2 och ett projekt är att verk‐

samheten pågår under  en  begränsad  tid.  I definitionerna  av projekt  finns  några 

karaktäristika som återkommer (Lundin & Söderholm, 1995). För det första att det 

finns ett specifikt syfte med projektet, något som ska utföras och som  inte  ingår  i 

ordinarie verksamhet. Det  finns  en  tidsram  för arbetet och projektet  ska  avslutas 

inom den tiden. Speciella resurser avsetts för att genomföra projektet, till exempel 

att ett speciellt team med relevant kompetens sätts samman. Slutligen sker en trans‐

formation, vilket synliggör att det finns ett tillstånd före och efter projektet.  

Projekt kan bedrivas både inom en organisation, med representanter från olika 

avdelningar, och som samverkansprojekt med flera organisationer involverade. Ett 

sådant samverkansprojekt är närmast  jämförbart med ett partnerskap som samlar 

partners från olika organisationer. 

Det finns många olika  ingångar till att studera partnerskap. Wistus (2008) res‐

pektive Hedlund (2008) har till exempel studerat partnerskap utifrån demokratiska 

aspekter. Även Mörth  (2006) diskuterar partnerskap och demokrati. Geddes och 

                                                 
2 Partnerskap såsom de huvudsakligen avses i denna uppsats, nämligen partnerskap som erhåller EU‐

medel och pågår en begränsad tid. I andra sammanhang kan partnerskap vara över lång tid.  
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Benington  (2001) har  fördjupat  sig  i  social  exkludering medan Andersson  (2006) 

och Svedin (2006) har fördjupat sig inom krishantering.  

Lundin (2008) delar in projektforskningen i tre områden: som plan, som organi‐

sation samt ur ett samhällsperspektiv. Projekt som plan handlar om att planera och 

styra  projekt  med  hjälp  av  tid  och  ekonomi.  Projekt  som  organisation  ser  till 

projektet  som  temporär organisation och har hittills handlat mycket om projekt‐

ledning. Projekt ur  ett  samhällsperspektiv  ser projekt  som  en del  i  större  sociala 

och politiska  sammanhang. Att  tidigare projektstudier ofta  fokuserat på projekt‐

ledarens perspektiv  kritiseras  för minskade  analysmöjligheter  (Sahlin‐Andersson 

& Söderholm, 2002) och det framhålls därmed att relationerna med den omgivande 

kontexten  har  varit  för  litet  studerat  i  projektledningslitteraturen  (Engwall, 

Steinthórsson & Söderholm, 2003). Den skandinaviska skolan av projektstudier har 

däremot försökt att bidra till förståelsen om hur projekt är relaterade till sin kon‐

text samt påverkas av omgivningen och av organisatoriska fält (Sahlin‐Andersson 

& Söderholm, 2002). I empiriska studier studeras hur projekt utvecklar sig och hur 

historiska  processer  och  kontextuella  omständigheter  har  betydelse  för  utveck‐

lingen. Inom den skandinaviska skolbildningen driver flera forskare sättet att se på 

projekt som temporär organisation (Lundin, 2008).   

Blomquist, Hällgren, Nilsson och Söderholm (2010) lyfter fram tre andra sätt att 

se  på  studier  av  projekt:  traditionella  system,  process  och  praktik.  Traditionella 

system  fokuserar på  rationella  strukturer  och  hur de  bäst  kan hanteras. Process 

fokuserar på att beskriva processen och hur processen är relaterad till strukturen. 

Praktik  fokuserar  på  att  beskriva  processen  genom  identifikation  av  lokala 

aktioner.  Författarna argumenterar för ett ”project‐as‐practice approach”.  

Styrkan  i partnerskapssamarbetet, med många  organisationer,  en bred  repre‐

sentation och delade lösningar i en anda av konsensus, är samtidigt dess svaghet, 

då det kan bli för omfattande och ofokuserat (Svensson & Nilsson, 2008). De stu‐

dier om partnerskap som presenteras i Mörth och Sahlin‐Anderssons (2006) anto‐

logi  pekar  på  att  ”verktyget”  partnerskap  inte  alltid  fungerar  som  det  är  tänkt. 

Mörth  och  Sahlin‐Andersson  menar  därför  att  det  är  intressant  att  ytterligare 

studera  hur partnerskapen  organiseras  och  hur utformningen  av  informella  och 

flexibla samarbeten kan  få  legitimitet bland  inblandade organisationer. En annan 

sida, som också bör uppmärksammas, är utformningen av  tydliga organisationer 

och  ansvarsfördelning.  Just  ansvarsfördelning  är något  som  även Elander  (1999) 

påtalat gällande partnerskap på grund av att det delade ansvaret mellan aktörerna 

innebär att någon ansvarig inte alltid går att urskilja. Här ser jag intressanta frågor 

att  lyfta  fram kring exempelvis olika aktörers  förutsättningar att  ta ansvar. Bety‐

delsen  av  att  tillhöra  en  etablerad  organisation  eller  inte  är  en  intressant  aspekt 

liksom om målgruppen är en stark eller svag partner i partnerskapet.    

Mörth och Sahlin‐Andersson (2006) poängterar att samarbete i partnerskap inte 

alltid  fungerar och att det därför  finns ett  forskningsintresse  för  fler  studier  från 

fältet. De menar  att  det  behövs  fler  studier  ur  olika  synvinklar  och  inte minst 
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studier  av  dynamiken  i  enskilda  processer.  Liknande  tankar  har  Svensson  och 

Nilsson (2008) som gärna ser fler studier om partnerskap från olika ämnesdiscipli‐

ner då det ger möjlighet till olika perspektiv.   

Sammanhanget för samverkan i min studie är ett utvecklingspartnerskap. I ett 

sådant  samlas  aktörer  för  att  tillsammans  hitta  lösningar  på  något  problem  och 

arbeta  utvecklingsorienterat. Eftersom  Sverige  är medlem  i Europeiska Unionen 

innebär det bland annat att svenska organisationer kan söka medel från EU:s olika 

fonder. Ett vanligt sätt, och ibland ett krav, för att beviljas pengar är att organisera 

samarbeten  i  partnerskap/utvecklingspartnerskap.  I min  studie  sker  samverkan 

mellan offentliga och privata/ideella aktörer vilket också är  en aspekt  som moti‐

verar  valet  av utvecklingspartnerskap  som  intressant  sammanhang. Den  tempo‐

rära  organisationsformen  liksom  omgivningens  betydelse  är  intressant  och  har 

även fångat intresset hos flera skandinaviska forskare under de senaste åren.  

 

Målgruppens medverkan i partnerskap 

Att involvera en engagerad målgrupp kan vara ett exempel på en idé om hur sam‐

verkan ska gå till. En mängd olika samarbeten startas ständigt för att åstadkomma 

något bra för en tänkt målgrupp. Men, målgruppen är inte alltid med och bestäm‐

mer. Det vill säga de som verksamheten är till för är inte med och styr.  

Vilka som utgör målgrupp varierar förstås beroende på sammanhang. Det kan 

vara  företagare,  arbetsförmedlare  eller  politiska  beslutsfattare. Målgruppen  kan 

även  vara  grupper  eller  organisationer  som  ska  påverkas med  avsikten  att  till 

exempel  förändra system.  I nedanstående  text avser målgruppen den grupp som 

berörs av verksamheten, det vill säga den grupp som aktiviteterna riktar sig till.  

Målgruppens medverkan kan  ske på olika  sätt. Det kan vara  en passiv med‐

verkan där målgruppen endast tar del av de aktiviteter som erbjuds. Men, det kan 

också vara en aktiv medverkan där målgruppen kommer med synpunkter på inne‐

hållet i verksamheten eller till och med är delaktig i beslutsfattandet rörande verk‐

samheten. Vad medverkan  innebär är därmed öppet för  tolkning och anpassning 

till  rådande  sammanhang. Caplan  och  Stott  (2008)  har  tydliggjort  olika  sätt  för 

målgruppen att medverka i partnerskap utifrån några tänkbara deltagarnivåer där 

målgruppen på den  lägsta nivån endast  får  information, medan den  i nästa nivå 

involveras  i diskussioner och får möjlighet att uttrycka sina åsikter. På den tredje 

nivån får målgruppen  inflytande och deltar  i beslutsfattandet medan gruppen på 

den  fjärde nivån  får kontroll. Då deltar målgruppen aktivt genom att  initiera och 

leda  arbetet.  I beskrivningen  av det  svenska programmet  för EQUAL3  framhålls 

medverkan av aktuell målgrupp: 

                                                 
3 Gemenskapsinitiativet EQUAL syftar till att bekämpa diskriminering och ojämlikhet på arbetsmark‐

naden samt att påverka strukturer. EQUAL är ett program inom Europeiska socialfonden och program‐

perioden pågår under åren 2001–2006. 
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Verksamheten  skall  huvudsakligen  utgå  från  initiativ  och  idéer  från  aktörerna  och mål‐

grupperna/deltagarna själva. Med andra ord är delaktighet och s. k. empowerment grund‐

läggande inslag. (EQUAL, 2000:48) 

 

Inom EQUAL betonas alltså att målgruppens medverkan är betydelsefull och att 

det är viktigt att berörda personer och grupper finns med i verksamhet som berör 

dem. Målgruppens  roll  i partnerskapssamarbete  är dock  inte helt okomplicerad. 

Exempelvis  när  representanter  från  stora  organisationer  ingår  i  utvecklingspart‐

nerskap kan det  innebära ett ojämnt  förhållande  till dem som  representerar mål‐

gruppen. Dessa är redan i ”underläge” vid starten och har därmed svårt att vara en 

likvärdig partner när det exempelvis gäller att  ta ansvar.   Å andra sidan kan det 

finnas andra sammanhang där målgruppen är  i överläge på grund av att de som 

representerar målgruppen har kunskaper och erfarenheter som är betydelsefulla.  

Önskan om att målgruppen ska medverka är av vikt  inom EQUAL och för att 

studera denna  implementering av en  idé  låter  jag mig  inspireras av den  skandi‐

naviska  institutionella  teoribildningen som under  flera år har studerat  idéer som 

färdas och moden som skiftar. En av förgrundsfigurerna är Barbara Czarniawska 

(se exempelvis Czarniawska & Joerges, 1996) som under lång tid har studerat idéer 

som sprids, idéer som är på modet och hur idéer hanteras när de hamnar i ett nytt 

sammanhang.  Processen  kring  vad  som  händer med  en  idé  när  den  tolkas  och 

tillämpas  i  ett  nytt  sammanhang  kan  studeras  med  hjälp  av  översättningsbe‐

greppet (Latour, 1986; Callon, 1986), vilket också de skandinaviska forskarna gör. 

Studier har genomförts kring hur idéer från privat sektor överförts och översatts i 

offentlig sektor (se exempelvis Fernler, 1996 och Blomquist, 1996). Lindberg (2002) 

uppmanar ändå till fler mikrostudier av hur översättningar går till. Med hjälp av 

översättningsbegreppet  finns  också  goda möjligheter  att  studera  hur  roller  och 

aktörer konstrueras (Lindberg & Erlingsdóttir, 2007).  

Hittills  har  studier  med  hjälp  av  översättningsbegreppet  främst  genomförts 

inom offentlig sektor och  inte  inom  temporära organisationer såsom utvecklings‐

partnerskap.  Det gemensamma är ändå att det är en idé om någonting som imple‐

menteras  i  ett nytt  sammanhang.  I de  tidigare  studierna är det  idéer  från privat 

sektor  som  implementeras  i  offentlig  sektor. Nu  följer  jag  en  idé  från  europeisk 

nivå via den nationella nivån till den lokala nivån, där idén ska omsättas till prak‐

tisk handling  i en  temporär organisation. Det är dock  svårt att enbart  se  till vad 

som händer  i en organisation.  I det här  fallet är den dessutom  tillfällig,  tillfälligt 

ihopsatt med personer som representerar en mängd organisationer. Därmed är det 

viktigt att se och vara medveten om att den  temporära organisationen  ingår  i ett 

sammanhang.  Jag använder därför den skandinaviska institutionella teorin för att 

fånga sammanhanget och översättningsbegreppet för att fånga processen.   

Tidigare studier av EQUAL‐projekt visar att målgruppen medverkat  i begrän‐

sad  omfattning  (Wistus,  2008)  och  att  målgruppen  varit  med  i  mobiliserings‐
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grupper (Berglund, 2007). Dessa studier visar att målgruppen  inte varit med som 

en partner, medan min  studie visar att målgruppens medverkan  som en partner 

kan vara ett sätt att delta (Bogren, 2008).   

I  Larssons  (2007;  2008)  studie  av  EQUAL‐projektet  People medverkade mål‐

gruppen i mån av ork medan vissa personer från målgruppen till och med involve‐

rades som medforskare. De sjukskrivna i People deltog under hela forskningspro‐

cessen  från  formulering av  forskningsfrågan  till analysfasen och spridning av re‐

sultaten. De genomförde bland annat attitydundersökningar och skrev en bok om 

erfarenheterna att bli långtidssjukskriven och om försöken att återgå till arbetslivet. 

(Andersson, Svensson, Wistus & Åberg, 2005; Larsson, 2007)  

I EQUAL‐projektet Ordkraft bildade invandrarkvinnorna en ideell förening och 

föreningen blev sedan en partner  i partnerskapet (Andersson et al, 2005).   Repre‐

sentanterna  för  föreningen har dock endast deltagit  i de delar som de anser vara 

mest intressanta.  

Min genomförda studie och den här uppsatsen tar sin början i en önskan om att 

målgruppen ska medverka och  jag kommer att studera vad som händer med den 

önskan. Det kan ses som en viljeinriktning eller en ambition att målgruppen ska 

finnas  representerad och  ta  en  aktiv  roll. Denna  ambition uttrycks  sedan  i olika 

idéer för att förverkliga tankarna om målgruppens medverkan. Målgruppens med‐

verkan är alltså det som står i centrum för min studie. Det lokala utvecklingspart‐

nerskapet  utgör  den  lokala  kontexten  där  det  händer,  det  vill  säga  där  en  ur‐

sprunglig idé om målgruppens medverkan ska omsättas utifrån de förutsättningar 

som råder i partnerskapet.  

 

SYFTE  

Syftet är att bidra  till ökad  förståelse när det gäller samverkan  i partnerskap och 

speciellt när det gäller målgruppens medverkan i partnerskap.  

 

Följande tre frågor ställs: 

 Hur översätts idéer om målgruppens medverkan i ett lokalt utvecklings‐

partnerskap?  

 Vilka händelser, handlingar och aktörer är betydelsefulla i översättnings‐

processen av idéer om målgruppens medverkan och hur är dessa kopplade till 

varandra?  

 Vad finns det för möjligheter och svårigheter med en deltagande målgrupp 

som partner i ett lokalt utvecklingspartnerskap?  
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Fokus  i  uppsatsen  är  främst  kring  översättningen  av  idéerna  om målgruppens 

medverkan i det lokala utvecklingspartnerskapet, och då framförallt när det gäller 

styrning  och  ledning  av projektet.  I  studien  består målgruppen  av  långtidssjuk‐

skrivna  och  långtidsarbetslösa  som  är med  i partnerskapssamverkan  som  en  av 

flera  partners.  Under  två  års  tid  följer  jag  ett  utvecklingspartnerskap4  inom 

EQUAL. Översättningsprocessen kartläggs med hjälp  av  flera  kvalitativa  insam‐

lingsmetoder,  såsom dokumentstudier,  intervjuer  och  observationer. Mitt  bidrag 

handlar  om dynamiken  i  processen med  att  översätta  idéerna  om målgruppens 

medverkan  i det  lokala utvecklingspartnerskapet men också om kontextens bety‐

delse och påverkan. Vad händer med idéerna och hur översätts de? Är det någon 

skillnad  över  tid?  Tack  vare  att  jag  har  tillgång  till  ett  utvecklingspartnerskap 

under en  längre sammanhängande period ges möjlighet att följa  idéernas utveck‐

ling över tid och därmed dynamiken i översättningsprocessen.  

Att jag väljer att fördjupa studien kring just målgruppens medverkan i utveck‐

lingspartnerskap  beror  framförallt  på  två  anledningar.  För  det  första  är  det  här 

projektet speciellt då det har med målgruppen som en tydlig expertresurs och att 

den dessutom finns med som en partner i partnerskapet. Jag har därmed ett unikt 

tillfälle att dokumentera detta. Lärdomar från projektet kan andra i framtiden för‐

hoppningsvis ha nytta av. För det andra, detta är en väldigt spännande samarbets‐

konstellation,  ett  utvecklingspartnerskap med  aktörer  från  olika  organisatoriska 

fält, som har en tydlig ambition om att ha med målgruppen som en aktiv aktör.  

Min  förhoppning är att  lämna ett bidrag  till den skandinaviska  institutionella 

teorin  genom  att visa  översättningen  av  en  idé  i  en  temporär  organisation/sam‐

verkande grupp och ej i en befintlig organisation. Dessutom hoppas  jag lämna ett 

bidrag  till  forskningen om  temporära organisationer och då speciellt partnerskap 

gällande just målgruppens medverkan.   

 

DISPOSITION 

Den  fortsatta  texten  behandlar  först  en  teoretisk  referensram  som  inledningsvis 

fokuserar  kontextens  betydelse  och  därefter  processens  betydelse  när  det  gäller 

idéer som färdas och vad som händer med idéer som ska implementeras. Därefter 

beskrivs  hur  jag  gått  tillväga  och  vilka  insamlingsmetoder  jag  använt  för  att 

genomföra studien.   

Som  inledning  till  de  empiriska  kapitlen  ges  först  en  bakgrundsbeskrivning 

kring idéerna om målgruppens medverkan på europeisk respektive nationell nivå 

och en beskrivning av det lokala utvecklingspartnerskap som empirin hämtas från. 

Sedan presenteras utförligt vad som händer med  idéerna om målgruppens med‐

                                                 
4 Utvecklingspartnerskapet benämns Egenkraft och beskrivs närmare i kapitlet ”En idé om 

målgruppens medverkan”. 
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verkan  i det  lokala  utvecklingspartnerskapet. Detta presenteras  i de  tre  projekt‐

faserna: planeringsfas, genomförandefas och avslutningsfas. I slutet av respektive 

empiriskt kapitel ges en kortfattad sammanfattning och som avslutning till empiri‐

delen  ges  en  översikt  över  översättningsprocessen  gällande målgruppens med‐

verkan.  

Det  teoretiska  analyskapitlet,  som  jag  valt  att  kalla  ”Om medverkan  utifrån 

kontext  och  process”,  fördjupar  diskussionerna  om  händelser,  handlingar  och 

aktörer  i  översättningsprocessen.  I  uppsatsens  sista  kapitel  presenteras  mina 

slutsatser och idéer om fortsatta studier.  
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TEORETISK REFERENSRAM 

Teoretiska utgångspunkter för studien utgår ifrån en institutionell ram omkring en 

pågående process.  I kapitlets första del behandlas den institutionella teorin, och då 

främst nyinstitutionell  teori  och  skandinavisk  institutionell  teori, vilket utgör  en 

teoretisk kontext på övergripande nivå. I kapitlets andra del skildras den pågående 

processen i form av översättning, idéspridning och handlingskedjor/nät vilket har 

bäring på vad som händer i det lokala partnerskapet. 

 

EN INSTITUTIONELL ÖVERGRIPANDE RAM 

Den  institutionella  teoretiska  ramen kan hjälpa  till  att  förstå hur  omvärlden på‐

verkar enskilda organisationer och hur organisationer agerar.  Jag kommer  inled‐

ningsvis kort att beskriva hur  institutionell  teoribildning växt  fram samt  förklara 

begreppen  institution  och  institutionalisering.  Därefter  berörs  aktuella  begrepp 

som  används  för  att  förklara organisationers  strävan  efter homogenitet och  legi‐

timitet. Sist i avsnittet behandlas synen på verkligheten som socialt skapad, vilket 

är  en utgångspunkt  när den  fortsatta processen  behandlas  i  teorikapitlets  andra 

och avslutande del.  

 

Institutionell teori – från stabilitet till förändring 

Den  tidiga  institutionella  teorin  ifrågasätter  hur  rationella  organisationer  egent‐

ligen är och lyfter fram att organisationer påverkas av sin historia och sin omgiv‐

ning  (Eriksson‐Zetterquist,  2009;  Eriksson‐Zetterquist,  Kalling  &  Styhre,  2006; 

Johansson, 2002). En av de  tidiga  forskarna på området var Selznick  (1949; 1957) 

som  uttrycker  att  institutionalisering  handlar  om  att  organisationer  utvecklar 

handlingssätt och interaktionsmönster vilka inte alltid är kopplade till organisatio‐

nens måluppfyllelse. Organisationer  försöker anpassa sig  till omgivningen  för att 

överleva  och  få  legitimitet,  vilket  Selznick  (1949)  benämner  formell  kooptering. 

Organisationer kan också påverkas av  individer  eller grupper  i omgivningen,  så 

kallad informell kooptering.  

I  den  nyinstitutionella  teorin  fokuseras  hur  samhället  och  organisationsfältet 

påverkar den enskilda organisationen (Eriksson‐Zetterquist, 2009; Eriksson‐Zetter‐

quist et al, 2006; Johansson, 2002). Här ses inte heller organisationer som rationella 

aktörer. Teoretiskt hävdas det att organisationer strävar efter stabilitet. Detta sker 

bland annat genom att organisationerna  imiterar varandra  för att bli så  lika som 

möjligt. Meyer och Rowans artikel från 1977 ses av många som en startpunkt  för 

den nyinstitutionella  teorin  (Eriksson‐Zetterquist, 2009; Eriksson‐Zetterquist et al, 

2006; Johansson, 2002). Meyer och Rowan (1977) lyfter fram att organisering sker i 

en social process där det handlar om att anpassa sig till institutionaliserade regler. 
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Organisationer  existerar  alltså  i  öppna  system  och  påverkas  av  omgivningen 

genom att anpassa sig till rådande institutionella krav, vilket ökar deras legitimitet 

och överlevnad (Meyer & Rowan, 1977). De organisationer som finns inom samma 

organisatoriska fält tenderar att alltmer likna varandra (DiMaggio & Powell, 1983). 

Denna homogenitet,  i  form  av gemensamma organisatoriska  strukturer och pro‐

cesser  för  branscher, går  att  skönja  både nationellt och  internationellt  (Eriksson‐

Zetterquist, 2009). 

Nyinstitutionell  teori har kritiserats  för  att den  inte uppmärksammar  föränd‐

ringar och variation  i  institutionella  system  (Scott, 1995),  för att den  inte  förmått 

beskriva faktiska händelser och detaljerat material  i institutionaliseringsprocessen 

(Erlingsdóttir,  1999)  och  för  en  alltför  förenklad  beskrivning  av  institutionalise‐

ringsprocessen  (Tolbert & Zucker,  1996). Den  skandinaviska  institutionella  teori‐

bildningen har delvis växt fram som ett svar på denna kritik (Lindberg & Erlings‐

dóttir, 2007). 

I  skandinavisk  institutionell  teori är utgångspunkten att organisering bäst be‐

skrivs som en kombination av både förändring och stabilitet (Eriksson‐Zetterquist, 

2009).  Förändring  tillsammans med  stabilitet  utgör  därmed  den  organisatoriska 

normen och heterogenitet likväl som homogenitet kan framträda i organisatoriska 

fält (Czarniawska, 1997). Inom denna forskningsinriktning genomförs ofta fältnära 

studier  av  organisationsförändringar  som  fokuserar  främst  dynamiken,  och  inte 

resultatet,  i processer och organisering  (Czarniawska & Sevón, 1996).   En del av 

forskarna  inom denna  inriktning har tagit hjälp av översättningssociologin (Lind‐

berg &  Erlingsdóttir,  2007)  och  i  samband med  studier  av  organisationsföränd‐

ringar används  teorier om hur  institutioner skapas  för att  förstå den sociala ord‐

ningen (Eriksson‐Zetterquist, 2009).  

 

Institutioner och institutionalisering 

Institutionalisering handlar om en ömsesidig process, där aktörer genom ett upp‐

repat  handlingsmönster  skapar  institutioner men  också  där  institutioner  skapar 

aktörerna (Berger & Luckmann, 1966).  En institution kan ses som en väl etablerad 

norm  som  styr organisationens agerande. Berger och Luckmann  (1966) beskriver 

institutionaliseringsprocessen ingående utifrån först två personer som i relation till 

varandra  skapar normer och  förhållningssätt  till varandras beteende. Dessa nor‐

mer  förs  sedan vidare  i en  större kontext när gruppen utökas.  Institutioner kon‐

strueras och omkonstrueras ständigt i en pågående process.  En viktig poäng som 

Berger och Luckmann har är att  institutioner  inte kan  förstås utan att den histo‐

riska institutionaliseringsprocessen beaktas.   

I  Scotts  (1995)  definition  av  institution  poängteras  strukturer  och  aktiviteter 

som ger stabilitet och mening  till socialt beteende.  Institutioner kan, enligt Scotts 

definition, bestå av kognitiva, normativa eller regulativa strukturer och aktiviteter.  

Den kognitiva aspekten utgår ifrån att sociala aktörer följer regler och rutiner där‐
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för att de tas för givna (Johansson, 2002). Utgångspunkten för normer och värde‐

ringar handlar om att styras av föreställningar om vilka mål som bör uppnås och 

vad  som  är  legitimt  för  att  nå målen. Den  regulativa  aspekten  handlar  om  att 

institutioner begränsar och  reglerar beteenden. Trots att det  inte  finns någon en‐

hetlig definition av  institution  inom den nya  institutionalismen  försöker sig ändå 

Johansson på en definition gällande institution:  

… en  institution är en organiserad och etablerad struktur eller procedur, baserad på mer 

eller mindre för‐givet‐tagna – formella eller informella, medvetna eller omedvetna – regler. 

Förekomsten av en institution innebär att det finns ett accepterat, icke i grunden ifrågasatt, 

sätt att utföra eller förhålla sig till det institutionen omfattar.  (Johansson, 2002:17‐18) 

 

Erlingsdóttir definierar institution på liknande sätt i sin avhandling där institution 

definieras  som  förgivettagna  handlingsmönster,  vilka  legitimeras  av  normer  och 

värderingar  som  både möjliggör  och  begränsar  dessa  handlingsmönster.  (Erlingsdóttir, 

1999:20). Handlingsmönstret kan vara det som tas för givet i en viss situation och 

på vilket sätt ett problem  löses  (Lindberg & Erlingsdóttir, 2007). Även  Jepperson 

(1991) talar om social ordning och mönster när något institutionaliseras: 

 

Institution represents a social order or pattern that has attained a certain state or property; 

institutionalization denotes the process of such attainment. By order or pattern, I refer, as 

is  conventional,  to  standardized  interaction  sequences.  An  institution  is  then  a  social 

pattern  that reveals a particular reproduction process. When departures  from  the pattern 

are  counteracted  in  a  regulated  fashion,  be  repetitively  activated,  social  constructed, 

controls  ‐  that  is,  by  some  set  of  rewards  and  sanctions  –  we  refer  to  a  pattern  as 

instituionslized.  Put  another  way:  instituions  are  those  social  patterns  that,  when 

chronically  reproduced,  owe  their  survival  to  relatively  self‐activating  social  processes. 

(Jepperson, 1991:145).  

 

I  Jeppersons  definition  av  institution  här  ovan  lyfts  även  institutionaliserings‐

processen  fram på ett  tydligt  sätt.    I nästa avsnitt  ska  jag  fördjupa hur organisa‐

tioner blir alltmer lika varandra tack vare homogeniseringsprocesser.  

 

Processer för homogenitet och legitimitet 

Organisatoriska  fält,  isomorfism och  isopraxism  är några begrepp  som  förekom‐

mer  när  organisationers  homogeniseringsprocesser  ska  förklaras.  Genom  dessa 

begrepp kan omgivningens påverkan på enskilda organisationer synliggöras. Scott 

(2003) poängterar att organisationer  influeras av omgivningen  likväl  som de på‐

verkar sin omgivning. Organisationer som utför liknande arbete kan dock skilja sig 

från varandra beroende på att de är verksamma inom olika kontexter. Scott menar 
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att  tidigare organisationsstudier  tenderade att bortse  från eller underskatta bety‐

delsen  av organisationernas omgivning, medan  senare  studier  lägger  stort  fokus 

på omgivningen. När det gäller omgivningens betydelse är det möjligt att  se  till 

fält, professioner, industrier eller nationer (DiMaggio & Powell, 1991).   

Genom  begreppet  organisatoriska  fält  kan  organisationers  omgivningar  synlig‐

göras (DiMaggio 1983; DiMaggio & Powell, 1983).  Ett organisatoriskt fält består av 

organisationer  som  verkar  inom  samma  område,  där  normer  för  hur  organisa‐

tioner och relationerna dem emellan ska vara utvecklas  inom  fältet, där det  före‐

kommer en hög grad av informationsutbyte och samarbete mellan organisationer‐

na inom fältet och det finns en medvetenhet om att de har gemensamma intressen 

(DiMaggio & Powell, 1983). Det finns ofta vissa dominerande organisationer i fältet 

och  ju  tydligare ovanstående aspekter är desto starkare strukturerat brukar  fältet 

vara (DiMaggio & Powell, 1983).   

Processen  där  ett  organisatoriskt  fält  formas  strukturellt  består  av  fyra  steg 

(DiMaggio, 1983; DiMaggio & Powell, 1983). Inledningsvis ökar kontakten mellan 

aktörerna  inom  ett område. Koalitioner  formeras och vissa dominerande organi‐

sationer framträder. Det sker ett ökat informationsutbyte mellan och om varandra. 

Slutligen börjar  involverade aktörer  få en gemensam uppfattning om det gemen‐

samma fältet.    

Inom  ett  fält  finns dessutom  ofta  starka  normbildare  vilket  gör  att  idéer  och 

organisationsformer  kan  spridas  samtidigt  inom  ett  fält  (DiMaggio  &  Powell, 

1983). Till  starka normbildare  räknas vanligen  staten och professioner.   Forskare 

inom skandinavisk institutionell teori lyfter dock fram att samma idé kan resultera 

i  olika  slags  handlingar  i  olika  organisationer  inom  samma  fält  (Czarniwska & 

Joerges, 1996; Sevón, 1996).  

Två studier som betraktar svensk offentlig sektor som ett organisatoriskt fält är 

Blomquist  (1996)  som  studerat  marknadsidéns  översättning  samt  Forssell  och 

Jansson (2000) som följt företagiseringen inom offentlig sektor. Forssell och Jansson 

(2000)  ser dock  en uppdelning  av det organisatoriska  fältet offentlig  sektor  i  tre 

underavdelningar nämligen kommuner, landsting och statliga myndigheter.   

Isomorfism belyser den process som leder till att organisationer blir allt mer lika 

varandra och som gör att de uppvisar en likartad form (DiMaggio & Powell, 1983).  

DiMaggio  och Powell  (1983)  har delat  in  isomorfism  i  tre  kategorier:  tvingande 

(koersiv)  isomorfism, mimetisk  isomorfism  och  normativ  isomorfism.  Tvingande 

isomorfism  handlar  om  att  starkare  organisationer  inom  fältet  kräver  att  svagare 

organisationer ska anpassa sig  till olika krav. Det kan exempelvis vara  lagar och 

regler från staten men även normer i samhället.  Mimetisk isomorfism handlar om att 

organisationer  i  osäkra  situationer  imiterar  andra  till  synes mer  framgångsrika 

organisationer. I normativ isomorfism har professioner inflytande och professionali‐

seringen sker genom att anställda har rätt sorts utbildning och tillhör lämpliga nät‐

verk för sin profession.   
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Eftersom  förändring  likväl som stabilitet uppmärksammas  inom skandinavisk 

institutionell  teoribildning  och  heterogenitet  liksom  homogenitet  kan  leda  till 

isomorfism får de tre kategorierna av isomorfism, som beskrivits här ovan, delvis 

en annan tolkning av de skandinaviska forskarna (Lindberg & Erlingsdóttir, 2007; 

Lindberg, 2002). De benämner de  tre kategorierna av  isomorfism  som  tvingande 

mekanismer, mimetiska processer och normativa mekanismer. De tvingande meka‐

nismerna eller användandet av makt kan leda till motaktioner vilka kan få oväntade 

effekter. De mimetiska processerna blir mer komplexa när de tolkas i termer av mode 

och mode  som  socialt  fenomen  innehåller  dessutom  paradoxen  att  sträva  efter 

originalitet samtidigt som modet följs. De normativa mekanismerna innehåller också 

en paradox eftersom det  finns ett  tryck om att hålla  sig  till  traditioner  samtidigt 

som det finns en önskan om att vara nyskapande.  

Erlingsdóttir  (1999)  tar  i  sin  avhandling  upp  att  kvalitetssäkringsidén  inom 

hälso‐ och sjukvården har skapat  isomorfism, på så sätt att det  för sjukhuset var 

viktigt att ha en kvalitetssäkring och en granskningsritual, samtidigt som det inte 

var så viktigt vilken modell som användes, eftersom det tidigare inte funnits någon 

obligatorisk modell. Genom att berätta om det i fältet uppfattas sjukhuset som en 

legitim organisation.  

Isopraxism är ett annat  sätt att  se på homogeniseringsprocessen  (Erlingsdóttir, 

1999). Det  innebär att  liknande praktiker skapas, vilket handlar mer om rutiner  i 

verksamheten än strukturer att visa upp utåt i fältet. Genom att organisationer föl‐

jer  avsedda  rutiner  har  de möjlighet  att  bli  ackrediterade  av  centrala  ackredite‐

ringsorgan. Isopraxism är, enligt Erlingsdóttir, därmed en institutionalisering upp‐

ifrån/utifrån som leder till homogenisering av verksamheter som ackrediteras samt 

standardisering  i  form  av  lokalers utformning och handlingsmönster  i verksam‐

heten.  

Genom homogeniseringsprocesserna och  i  sin  strävan  att uppfattas  som  legi‐

tima blir organisationer inom organisatoriska fält allt mer lika varandra (DiMaggio 

& Powell, 1983). Organisationers formella struktur bidrar med legitimitet mer än att 

fungera som formell struktur för samordning och kontroll (Meyer & Rowan, 1977). 

Organisationers överlevnad och framgång handlar om hur väl de anpassar sig till 

rådande institutioner och myter i omvärlden. De måste dessutom ses som legitima 

både  av  människor  inom  liksom  utanför  organisationen.  En  organisation  utan 

redovisningssystem kommer förmodligen att ha svårt att uppfattas som legitim av 

omgivningen (Eriksson‐Zetterquist, 2009).  

För att kunna uppfattas som en legitim organisation och för att hantera externa 

påtryckningar  utifrån  kopplar  organisationer  ofta  isär  formella  strukturer  och  ar‐

betsaktiviteter (Meyer & Rowan, 1977). På så sätt finns den formella legitimerande 

strukturen att visa upp medan aktiviteterna i organisationen anpassas till rådande 

förhållanden. Några sådana exempel kan vara en ambitiös  jämställdhetsplan eller 

ambitiösa miljömål, där planerna  är  legitimerande men organisationen har  svårt 

att följa dem i praktisk handling (Eriksson‐Zetterquist, 2009).  
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Socialt skapad verklighet 

Flera författare lyfter fram Berger och Luckmanns bok från 1966 med ”social kon‐

struktion”  i titeln som början på en epok där konstruerandet fick allt större bety‐

delse  (bland andra Kristensson Uggla,  2002; Harste & Mortensen,  1999). Språket 

och dess betydelse  för att konstruera vår verklighet är något  som  starkt betonas 

inom  social  konstruktionism  (Kristensson Uggla,  2002).  Språket  kan  ses  som  en 

form av handling som konstruerar vår verklighet. Med språkets hjälp kan dels en 

beskrivning  av verkligheten  ske  teoretiskt men  språket kan också ge uttryck  för 

individers  tankar, vilket därmed ger en delaktighet  i  formandet av verkligheten. 

Enligt Berger och Luckmann (1966) lyfter också språket fram rådande normer och 

bidrar på så sätt till människors socialisation. Språkets normer och regler översätts 

därmed  till det sociala  livets regler. Även Czarniawska‐Joerges  (1992)  lyfter  fram 

språket när det gäller konstruktion av verkligheten och Latour  (1987) poängterar 

att språket ska analyseras i relation till något som exempelvis argument för något, 

uttalanden och samtal kring ett ämne. 

Vad är då verkligheten  i sammanhanget? Berger och Luckmann (1966) använ‐

der sig av begreppet social verklighet, där de menar att individerna befinner sig i 

en objektivt given men av människor skapad social ordning. Den sociala verklig‐

heten ska alltså uppfattas som socialt skapad men samtidigt ses som en reell verk‐

lighet. Den sociala verkligheten består av objektiva, socialt skapade tolkningar och 

tolkningsmönster.  

En konstruerad kategori kan ses som en interaktiv kategori (Hacking, 1999). Det 

sker en växelverkan mellan idén om en viss kategori och de människor som kate‐

goriserats. Människor kan bli medvetna om att de tillhör en viss kategori och börja 

agera utifrån det. När ny kunskap om en kategori blir känd av dem som katego‐

riserats kan deras beteende  förändras vilket  i sin  tur  innebär att kategoriseringen 

måste förändras. Detta kallar Hacking för återkopplingseffekt.   

Social  konstruktion  av  verkligheten  genomsyrar  nästa del  i  teorikapitlet  som 

fokuserar processer.  

 

OMKRING EN PÅGÅENDE ÖVERSÄTTNINGSPROCESS 

Processen  där  idéer  översätts  är  huvudfokus  i  teorikapitlets  andra  del. Här  be‐

handlas översättningsprocessen och dess aktörer,  idéspridning och  idéers  imple‐

mentering  samt hur handlingar och händelser kan kopplas  ihop. Avslutningsvis 

behandlas tidigare idéer som översatts. Denna genomgång kan hjälpa till att förstå 

vad som händer i processen då idéer översätts.  
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Handlingar och aktörer i översättningsprocessen 

Inom  Actor  Network  Theory  (ANT)  utgår  mycket  från  aktören  och  dennes 

handlingar.  Kännetecknande  för  översättningsbegreppet  är  att  det  finns  aktiva 

aktörer kring  en  idés översättning  samt  att  idéerna  förflyttas och  förändras  i  en 

översättningsprocess  (Callon,  1986;  Latour,  1986;  1987).  Idéer  förflyttas  och  för‐

ändras,  vilket  innebär  att  det  sker  en  förflyttning  av  idén  från  ett  ställe  till  ett 

annat. Det händer dock  ingenting med  idéerna om det  inte  finns aktiva aktörer. 

Även forskaren är en aktiv översättare. I Latours (1987) bok Science in Action följer 

han  forskaren  i  forskarvärlden och de översättningar som genomförs exempelvis 

när det  gäller  forskningsresultat  som hamnar  i  text  och  i  artiklar. Vetenskapligt 

arbete skiljer sig därmed inte från andra sociala aktiviteter, utan det kan också ses 

som en översättningsprocess.  

Processen  betonas  av  både  Callon  (1986)  och  Latour  (1986).  Callon  (1986) 

poängterar att översättningen är en process före innan det är ett resultat. Lindberg 

och  Erlingsdóttir  (2007)  förtydligar  skillnaderna mellan  Callon  och  Latour,  där 

Callon fokuserar översättarna och hur de blir omtolkade medan Latour fokuserar 

översättningen och omtolkningen.  I min studie står visserligen översättningen av 

idén om målgruppens medverkan i fokus, men eftersom översättarna också är cen‐

trala i min studie i form av representanterna för målgruppen och organisationerna 

så utgår jag ifrån både Callon och Latour.  

I processen blir handlingarna och aktörerna viktiga. Latour (1999a) påpekar att 

det är handlingarna, det vill säga de översättningar som görs, som definierar aktö‐

rerna. Det handlar alltså om att  följa aktörerna  i deras översättningar. För Latour 

(1986)  är mottagarna  av  en  idé  och deras handlingsutrymme  centralt  i  översätt‐

ningsmodellen. Också Callon och Law (1989) lyfter fram vikten av att studera det 

sätt som aktörerna skapar länkar mellan olika delar och att inte som forskare utgå 

ifrån  en  förutbestämd  uppdelning. Aktören  är  den  som  agerar  (Law,  1994)  och 

aktören  är  författaren  av konsekvenserna  (Callon,  1991).  Inom ANT  är det dock 

inte  enbart  aktörer  som  agerar. Begreppet Aktant  omfattar  både människor  och 

icke‐människor  (Latour,  1995;  1998;  1999a).  På  så  sätt  kan  handlingar  som  har 

betydelse men som inte utförs av människor tas med, liksom fysiska föremål som 

blir lika viktiga som människors interaktion.  

En obligatorisk passage är en form av kontroll eller maktutövning som aktörer 

måste passera för att nå sitt mål och komma vidare (Callon, 1986), som en examen 

eller  en  ekonomisk  kris  (Blomquist,  1996).  Den  ekonomiska  krisen  beskrivs  av 

Blomquist i termer av att ”organisationen blöder”, vilket signalerar behovet av en 

snabb  åtgärd.  I Blomquist  studie utgjorde den  ekonomiska  krisen,  i  form  av  en 

obligatorisk passage, även det nav som förändringsarbetet kretsade kring.  

Latour (1999a) poängterar att aktör och nätverk inte ska ses som två saker utan 

som  två ansikten av samma  fenomen.  Inom ANT är det  inte nödvändigt att göra 

uppdelningen mellan aktör och nätverk. Latour  ser nätverk  som  ett  set av över‐
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sättningar. Det som är  intressant att studera är processerna och aktivitetsbyggan‐

det. Nätverken ses som lokala, varierande och tillfälliga men Latour betonar även 

kopplingen mellan mikro‐ och makronivå.   

 

Makt skapas av handling 

Makt ses som en konsekvens av kollektiv handling och  inte som en förutsättning 

för  kollektiv  handling  (Latour,  1998). Makt  betraktas  alltså  som  ett  utfall  av  en 

process eller en  interaktion och  inte utifrån att makt är en egenskap som  innehas 

av aktören  (Latour, 1999a). Makt byggs upp genom olika händelser och associa‐

tioner (Callon & Latour, 1981).  

Latour (1986:264) definierar makt enligt följande: When an actor simply has power 

nothing happens and s/he is powerless: when on the other hand, an actor experts power it is 

others who perform the action.  

Det här sättet att se på maktskapande innebär alltså att det är andras agerande 

som ger någon makt. Flera aktörers gemensamma handlande kan i förlängningen 

och som ett resultat ge en annan aktör makt.  

Callon  tar upp  två aspekter  som bör beaktas  i samband med makt. En aktörs 

agerande är beroende av  tidigare översättningar  (Callon, 1991), vilket  innebär att 

det  inte  finns  full  frihet  att  agera.  Översättningsprocessen  synliggör  också  hur 

några få kan ta sig rätten att bli till talespersoner för tysta individer (Callon, 1986). I 

det fallet undrar Callon om en talesperson kan anses vara representativ.  

 

Idéer transporteras och översätts 

Nya  sätt  att  organisera  verksamhet  sprids  i  världen  och  vad  som  är  på modet 

varierar.  Organisationsmodeller,  ledarskapsprinciper  och  kvalitetsstandards  för‐

flyttas  mellan  länder,  organisatoriska  fält  och  organisationer  (Czarniawska  & 

Sevón, 1996). Organisationsrecept och  standards  reser  inte bara  långt utan också 

snabbt  (Røvik,  2000). Normgivare  som  exempelvis  professioner  och  staten  kan 

avgöra vad som är modernt (DiMaggio & Powell, 1983).   

Czarniawska och  Joerges  (1996) har utformat en modell kring hur  idéer  tran‐

sporteras  i  världen  och  översätts  i  sin  nya  kontext.  Czarniawska  och  Joerges 

”idémodell” handlar om att idéer översätts och materialiseras till ett objekt – i form 

av till exempel en text eller en bild – och som sådan kan idén transporteras vidare. 

Objektet  översätts  sedan  till  handling  och  repeteras  och  stabiliseras  för  att  så 

småningom bli  institutionaliserat. På den nya platsen dit  idén har nått, översätts 

den i sin tur till ett objekt som kan sändas vidare. Idéer kan spridas långt och till 

flera organisationer på många håll i världen.  
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Idéer materialiseras och transporteras 

Det är inte själva idén som sänds vidare utan berättelser om idén, i både muntlig 

och skriftlig form (Czarniawska & Joerges, 1996). Idéerna sprids vidare i till exem‐

pel  böcker  och  tidskrifter  samt  på  föreläsningar  och  seminarier,  av  exempelvis 

forskare, ledare och konsulter (Sahlin‐Andersson, 1996). Den individuella bäraren 

av  en  idé kan variera  från den passionerade ursprunglige  idégivaren,  till någon 

som  omformulerat  idén  eller  någon  konsult  som  anpassat  idén  till  ett  speciellt 

sammanhang (Powell, Gammal & Simard, 2005).  

Idéer  transporteras  i  form  av  en  redaktionell process där  idéer  generaliseras, 

cirkulerar och påverkas redaktionellt vid omformulering (Sahlin‐Andersson, 1996). 

Olika sätt för idéernas spridning kan ses i form av en rättfram spridning, översätt‐

ningskedjor  och  indirekt  via  andra  organisationer  (Hedmo,  Sahlin‐Andersson & 

Wedlin,  2005). Vid  en  rättfram  spridning  är det  oftast  en  specifik modell  som  är 

aktuell för imitation av flera aktörer på olika platser. Modellen hämtas alltså hem 

till  varierande  omgivningar  och  implementeras  lokalt.  De  som  deltar  i  detta 

rättframma spridande är alla aktiva och motiverade att ta till sig av det som sprids.  

Imitering av modeller via översättningskedjor innebär att en idé först imiteras för att 

sedan spridas vidare av imitatören. Sedan fortsätter kedjan i flera led. För dem som 

imiterar innebär det att ursprunget inte alltid är känt och det kan dessutom finnas 

flera källor och modeller med i det som i slutänden imiteras. Spridning indirekt via 

andra organisationer sker via aktörer som inte har något med själva idén att göra, de 

rapporterar bara om idén. Sådana aktörer kan vara forskare och  journalister samt 

exempelvis  internationella  organisationer.  Dessa  aktörer  kallas  för  redaktörer, 

vilka  återrapporterar men  också  formulerar  om  idéer  (Sahlin‐Andersson,  1996).  

  

Idéer översätts och implementeras 

I Czarniawska och  Joerges  (1996) modell  innebär det att  idéer  som  skickats  iväg 

översätts  av  aktörer  i  sin  nya  kontext  för  att  vara  till  praktisk  nytta  i den  egna 

organisationen. Czarniawska och Joerges (1996) använder översättningsbegreppet 

medan  andra  forskare  lyfter  fram  andra begrepp  för  att belysa vad  som händer 

med  idéer  som  tas emot  i en ny organisation. Sahlin‐Andersson  (1996) använder 

sig av begreppet redigering, Sevón (1996) betonar imitation och Røvik (1996) talar 

om recept. 

Hur  idéer översätts varierar beroende på hur  involverade aktörer handlar och 

hur  idéerna är paketerade vid förflyttningen. Aktörerna kan välja att förändra en 

idé, lägga till något eller helt enkelt avfärda idén (Latour, 1986) och samma idé kan 

användas på mycket skiftande sätt i olika organisationer (Hwang & Suarwz, 2005). 

Erlingsdóttirs  (1999)  studie  påvisar  att  en  idé  som  är  löst  förpackad  översätts 

genom omtolkning, medan en idé som är färdigförpackad – i form av en modell – 

översätts  genom  kopiering.  Idéer  som  saknar  en  tydlig modell  för  tillämpning 
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möjliggör  ett  stort  lokalt handlingsutrymme, medan  idéer  som har  en  tydlig an‐

vändningsmodell begränsar de lokala aktörernas tolkningsmöjligheter (Johansson, 

2002).  Problem  kan  dock  uppkomma  för  aktörer  som  försöker  imitera  fram‐

gångssagor från utlandet utan att beakta den lokala kontexten där idéerna ska im‐

plementeras  (Löfgren,  2005). Organisationer  försöker  ofta  efterlikna  andra  fram‐

gångsrika  organisationer  och  deras  modeller  (Sahlin‐Andersson,  1996;  Sevón, 

1996). Det vanligaste är att försöka bli så lika de organisationer som beundras och 

bli  ännu mer  lika  de  organisationer  som  är  ledande  på  området  (Hedmo  et  al, 

2005).  Genom  att  nya  aktörer  försöker  efterlikna  etablerade  blir  även  nya  fält 

homogena (DiMaggio & Powell, 1983).  

Hur  nya  idéer mottas  kan  variera  i  organisationer,  från  att människor  aktivt 

översätter och använder idéerna till att de anställda motarbetar idéerna. Det finns 

alltså passiva användare  likaväl som aktiva översättare  (Hwang & Suarez, 2005). 

En anledning  som kan  spela  in är hur väl bekant organisationsmedlemmarna är 

med det nya. Om de till exempel tidigare varit  i kontakt med  liknande  idéer i ett 

annat sammanhang underlättas implementeringen. Enligt igenkännandets logik är 

det  lättare  att  acceptera  och  implementera något  om det  liknar  befintlig praktik 

inom  ett  fält  (Erlingsdóttir &  Jonnergård,  2006).  En  annan  anledning  till  att  en 

organisation kan vara mer benägen att implementera en aktuell modell är om orga‐

nisationen är beroende av medel och då behöver uppfylla vissa krav, till exempel 

ha  vissa  mätverktyg  (Powell  et  al,  2005).  Den  lokala  kontexten  har  alltså  stor 

betydelse och hur olika aktörer ger mening åt en ny idé påverkar hur idén tas emot 

(Frenkel, 2005).  

Tre huvudaktörer kan urskiljas i hur organisationer tar till sig nya idéer, näm‐

ligen  i  form av användare, översättare och motståndare  (Powell et al, 2005). Det 

finns den entusiastiska användaren som aktivt söker efter nya modeller men också 

den oskyldige användaren  som blir omvänd och upptäcker nya modeller att an‐

vända.  Bland  översättarna  finns  den  engagerade  översättaren  som  vill  sätta  sin 

egen prägel på nya modeller men också den motvillige anpassaren som är tvingad 

att  ta  till  sig  nya metoder.  Slutligen  finns  förstås  den  aktive motståndaren  som 

konsekvent vägrar ta till sig nya modeller och metoder, utan använder sina gamla.   

 

Idéer institutionaliseras och deinstitutionaliseras 

När de nya idéerna fått acceptans kan det ses som en institutionaliserad standard 

vilken är  socialt konstruerad  (Røvik, 1996). Det är då ett  socialt  legitimt koncept 

som  organisationen  har  tagit  till  sig  och  detta  kan  spridas  vidare  till  andra 

organisationer. Vad  som  förblir  opåverkat,  efter  att  ett mode  har  förändrats  till 

något nytt, är det  som  får  status av  institutionaliserad handling  (Czarniawska & 

Joerges,  1996).  Författarna hävdar  att nya moden  föder  institutioner  och  institu‐

tioner lämnar rum för nya moden.  
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Desinstitutionaliseringen  handlar  om  den  process  där  en  modell  eller  en 

standard gradvis  förlorar  sin  status  (Røvik,  1996).  I vilken utsträckning, när och 

hur den institutionella standarden förlorar sin status i en grupp av organisationer 

kan exempelvis bero på att den tekniska omgivningen förändras eller att nya och 

bättre administrativa tekniker har utvecklas.   

 

Kedjor och nät av översättningar 

Översättningskedjor  i Latours mening  (1999b) handlar om processen där aktörer 

förändrar,  förflyttar  och  översätter  varierande  och  motsägelsefulla  intressen. 

Czarniawska  (2000)  talar om händelser och om hur händelserna är kopplade  till 

varandra genom så kallade händelsekedjor. 

Czarniawska  (2000)  lyfter  fram handlingsnät  som ett  lämpligt  sätt att  studera 

och  förstå  organisering.  Vid  studier  av  handlingsnät  står  processerna  i  fokus. 

Handlingar  kan  tillskrivas  intentioner  och  kopplingarna mellan handlingarna  är 

nätliknande och inte linjära (Czarniawska, 2005). 

Med handlingsnät menar jag kollektiva handlingar som är kopplade till varandra därför att 

de, i en viss institutionell ordning, anses kräva varandra.(Czarniawska, 2000:8) 

Idén om handlingsnät kan ses som en utveckling av nyinstutionell teori liksom av 

ANT. I aktuell kontext utgår man ifrån den institutionella ordning som råder och 

detta  styr  organiserandet  och  handlingarna  (Czarniawska,  2005).  Czarniawska 

(2000)  ser handlingsnät  som  en kompromiss  för att både  fånga den konstruktio‐

nistiska aspekten hos allt organiserande (där ingenting är färdigorganiserat) likväl 

som effekterna av organiserandet (där allting tycks färdigorganiserat).  Inom ANT 

använder  sig  Callon  (1986)  och  Latour  (1986)  av  begreppet  Aktant  som  Czar‐

niawska (1997) menar är svårt att tillämpa inom organisationsstudier. Hennes för‐

slag är  istället att använda handlingsnät, som varken är människor eller grupper, 

objekt eller handlingar, utan både objekt och handlingar (Czarniawska, 1997; 2000).  

Vid studier av handlingsnät studeras först handlingarna och kopplingarna dem 

emellan (Czarniawska, 2000; 2005). Handlingarna behöver dock inte utföras inom 

en  specifik  organisation, utan  handlingarna  kan  ske  i  organisationer  inom  olika 

organisationsfält  (Czarniawska,  1997). Handlingsnätet  kan  således  täcka  in  flera 

organisationer inom olika organisationsfält men handlingsnät kan också studeras i 

mindre  omfattning,  till  exempel  inom  ett  projekt. Genom  förbindelserna mellan 

handlingarna  synliggörs  vilka  aktörer  som  är  involverade  i  handlingsnätet. 

Czarniawska påpekar att handlingsnätet kan leva kvar trots att aktörerna byts ut. 

Handlingar  som  sker  i  olika  tider  och  rum  kopplas  till  varandra  och  på  så  sätt 

bidrar de översättningar  som  sker på mikronivå  till makrostrukturer  (Czarniaw‐

ska,  2005). Genom  att  koppla  ihop  enstaka  händelser  till  händelsekedjor  genom 

handlingsnät kan man förklara vad som händer (Czarniawska, 2000).  
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Handlingsnät är  lättast att upptäcka när de  ifrågasätts och förnyas (Czarniaw‐

ska, 2000). När ett handlingsmönster upprepas och blir  synligt  för en observatör 

och detta handlingsmönster är något som accepteras utifrån de normer och värde‐

ringar som råder sker en  institutionalisering av handlingsmönstret (Czarniawska, 

2000; 2005).  

Lindberg  (2002) har  använt  sig  av handlingsnät  i  sin  studie  om  organisering 

mellan  organisationer. Hon  har  synliggjort  olika  sätt  att  sprida  idén:  kognitivt 

kopplande  genom  informationsspridning,  känslomässigt  kopplande  genom  att 

deltagarna möttes och fick en vi‐känsla samt mimetiskt kopplande genom att del‐

tagarna kom i kontakt med varandras praktik. Idén om vårdkedjan som Lindberg 

följt  visar  sig  översättas  till  gränsöverskridande  objekt  och  aktiviteter  samtidigt 

som aktörerna behöll sin autonomi. Lindberg beskriver det som att handlingarna 

kopplades ihop på ett löst sätt och poängterar i sina slutsatser att lösa kopplingar 

kan vara  lättare att uppnå eftersom de  inte hotar etablerade strukturer.  I studien 

visar det sig också att handlingarna konstruerade aktörerna när det gällde rollen 

som vårdkedjesamordnare.  

 

Tidigare idéer som översatts 

Översättning  av  idéer  från privat  till  offentlig  sektor,  genom  ett  företagiserings‐ 

och marknadstänkande,  behandlas  av  flera  forskare  under  1990‐talet.  Idéer  som 

fängslar (Forssell & Jansson, 2000) respektive Förförande idéer (Erlingsdóttir, 1999) är 

titlar på några böcker som handlar om detta. Fernler (1996), Blomquist (1996) och 

Erlingsdóttir (1999) har använt översättningsbegreppet och idémodellen i sina av‐

handlingar  som  behandlar  offentlig  sektor.  Fernler  (1996)  och  Blomquist  (1996) 

studerade  båda  likriktningen  inom  den  kommunala  sektorn.  I  Fernlers  studie 

visade det sig bland annat att den kommun som arbetat relativt självständigt och 

distanserat sig till sin egen verksamhet, inte påverkades i särskilt stor utsträckning 

av den generella modellen för nämndorganisationsstruktur, medan en annan kom‐

mun,  vars  ledare  fungerat mer  som  åskådare  till  stora  delar  av  verksamheten, 

påverkades mer av konsulten som kom utifrån och introducerade modellen. Blom‐

quist som studerat beställar‐utförarmodellen (BUM) lyfter fram att BUM i en kom‐

mun huvudsakligen översattes som ett besparingsförslag, medan modellen  i den 

andra kommunen sågs som en ideologisk reform. Det här var en reform där både 

andra  kommuner  och  företag  imiterades  som  förebilder. Kommunerna  strävade 

alltså  efter  att bli mer  som vilka organisationer  som helst där verksamheten  av‐

gränsas, kontrolleras och mäts.   

Erlingsdóttir  (1999)  studerade  införandet  av  kvalitetssäkringsmodeller  (kvali‐

tetssäkringsidén  respektive  ackrediteringsidén)  inom  hälso‐  och  sjukvård. Kvali‐

tetssäkringsidén var abstrakt och därmed öppen för omtolkning. Erlingsdóttir lyf‐

ter  fram  flera  anledningar  till  att  kvalitetssäkringsidén  översattes  till  olika  tolk‐

ningar och modeller. Dels fanns det flera idébärare som spred idén inom fältet och 
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sedan spred sig  idén över en längre period, vilket innebar att det fanns både idé‐

bärare och idéanvändare som omformulerade idén under tiden. Kvalitetssäkrings‐

idén översattes på så sätt genom omtolkning. Däremot ackrediteringsidén kom till 

Sverige  paketerad  och  klar  i  form  av  en  standard  och  översattes  därför  genom 

kopiering.  Kvalitetssäkringsidén  flyttades  mellan  olika  slags  organisationsfält 

medan ackrediteringsidén  flyttades mellan kontinenter, men  till ett motsvarande 

organisatoriskt  fält. Erlingsdóttir  framhåller därför att det är mer  troligt att  idéer 

som flyttas mellan olika slags institutionella fält blir mer omtolkningsbara, än idéer 

som flyttas mellan samma institutionella fält.  

Några  av de  senare  avhandlingarna  inom  området  är  Jensen  (2004),  som  be‐

handlar översättningar av konkurrens  inom  landstinget och Macquet  (2007), som 

skriver om översättning av hållbar utveckling.    Jensen  försöker  förstå och synlig‐

göra  konkurrensprocessen med  hjälp  av  begreppen  förenkling,  komplexitet  och 

fördunkling. Macquet utgår ifrån aktörsnätverksansatsen och studerar partnerskap 

för hållbar utveckling  som handlingsnät,  inom vilket  översättningar  sker  av det 

ekologiska  och  det  ekonomiska  systemet.  Resultatet  visar  att  det  ekonomiska 

systemet blir taget mer för givet än det ekologiska och när praktiska lösningar ska 

genomföras går ekonomin före. Macquet ser en risk med att det ekologiska syste‐

met anpassas  till det ekonomiska systemet.  I studien överger Macquet betecknin‐

gen handlingsnät till förmån för intentionsnät.  I intentionsnäten sker kontinuerliga 

processer i form av enrollering – att komma överens om aktiviteter och genomföra 

aktiviteter.  

Dobers och Söderholm (2009) fokuserar på översättningsprocessen i starten res‐

pektive i slutet av utvecklingsprojekt. Vid projektstarten översätts abstrakta direk‐

tiv  till mer konkreta aktiviteter och vid projektslutet materialiseras  resultatet och 

sänds vidare till kommande projekt. I de nya projekten sker översättningar utifrån 

deras  förutsättningar. Dobers och Söderholm menar  att översättningsprocessen  i 

utvecklingsprojekt är mest öppen  för nya  influenser  i början av projekttiden, när 

förhandlingar kring vad som ska översättas i projektet sker, respektive i slutet när 

vad som ska föras vidare sätts på pränt.   

I  det  här  kapitlet  har  jag  behandlat  institutionell  teoribildning,  som  kan  an‐

vändas för att förklara omgivningens betydelse, samt översättningsbegreppet och 

idémodellen, som kan användas för att förklara idéers översättningsprocess. Det är 

betydelsefullt att se till både kontext och process för att kunna tolka och förstå vad 

som händer  i en översättningsprocess.  I  följande kapitel ska  jag beskriva hur  jag 

gått till väga när  jag följt idéerna om målgruppens medverkan i ett lokalt utveck‐

lingspartnerskap.   
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STUDIENS GENOMFÖRANDE 

Inledningsvis beskrivs några utgångspunkter för mig i genomförd studie, därefter 

presenteras den valda  forskningsdesignen och de  insamlingsmetoder som  jag an‐

vänt mig av. Avslutningsvis berörs hur analys och resultatredovisning hanterats.   

 

MINA UTGÅNGSPUNKTER 

Mina  utgångspunkter  när  det  gäller  världsbild,  förförståelse  och  forskarroll  be‐

handlas i det här avsnittet.  

 

Syn på världen och vetenskapen 

Vad  är  verkligheten  och  vem  tolkar  verkligheten?  Jag  instämmer  alltmer med 

Arbnor och Bjerkes  (1994)  syn på att  forskaren måste göra vissa antaganden om 

hur verkligheten är utformad för att kunna studera, förklara och förstå den. Jag blir 

alltmer övertygad om att det inte finns någon objektiv verklighet, att verkligheten 

kan uppfattas på många olika  sätt och därmed  förklaras på olika  sätt. Då verk‐

ligheten ses som en social konstruktion sker konstruerandet  i en ständig process 

där  begrepp  kan  tydas  på  olika  sätt  och  hela  tiden  omtolkas  (Arbnor & Bjerke, 

1994). Språket och dess betydelse för att konstruera vår verklighet betonas vid an‐

vändningen av en konstruktivistisk ansats, detta eftersom språket kan ses som en 

form av handling som konstruerar vår verklighet (Kristensson Uggla, 2002). Män‐

niskorna påverkar omgivningen och omgivningen påverkar människorna. Social 

ordning  i  organisationer och  i  samhället  skapas  av mänsklig  aktivitet  (Berger & 

Luckmann,  1966). Min  syn  på  verkligheten  är  alltså  att  verkligheten  kan  ses  på 

många sätt beroende på vem som ser på verkligheten och vem som  försöker för‐

klara den.   

De personer som medverkar i min studie ser jag som handlande, reflekterande 

och  skapande  individer  vilka  jag  observerar  och  intervjuar.  Dessa  personer  är 

aktiva  skapare  av  begrepp  och  handlingar  vilka  jag  som  forskare  sedan  tolkar. 

Detta är något som väl stämmer överens med aktörsynsättet som lyfter fram indi‐

vidernas  roll  som  aktiva  aktörer  (Arbnor &  Bjerke,  1994)  liksom  översättnings‐

processen med dess aktiva aktörer (Latour 1986; 1987). 

Synen  på  individerna  som  aktiva  aktörer  överensstämmer  även  med  det  i 

studien använda översättningsbegreppet, där de lokala aktörerna får en central roll 

genom  sitt  handlande  när  idéerna  om målgruppens medverkan  översätts  i  det 

lokala  utvecklingspartnerskapet.  För  att  förstå  varför  aktörerna  handlar  som  de 

gör, är det  enligt Arbnor och Bjerke  (1994) viktigt att  förstå de verklighetsbilder 

som aktörerna använder för att orientera sig, liksom andra aktörers bilder som de 
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orienterar  sig mot. Målgruppens  representanter kan exemplifiera en konstruerad 

kategori och en  form av verklighetsbild att orientera  sig utifrån. En konstruerad 

kategori kan  ses  som  en  interaktiv kategori, där det  sker  en växelverkan mellan 

idén om en viss kategori och de människor som kategoriserats (Hacking, 1999).  

Det  är  inte  enbart  forskaren  som  konstruerar  kategorier  och  begrepp  för  att 

sortera och orientera sig i verkligheten. Detta sker i stor utsträckning också bland 

de människor som studeras av forskaren. En annan insikt som jag fått, är hur stor 

betydelse  sammanhanget har. De metastrukturer,  samhället och världen,  som vi 

lever  i har betydelse  för konstruerandet  liksom den historiska aspekten. Vi kon‐

struerar  kategorier  i  små  liksom  i  stora  sammanhang,  alltifrån  inom  familjen, 

bostadsområdet, arbetsplatsen och samhället till hela jorden. Den växelverkan som 

sker  mellan  idéer  om  kategorier  och  människorna  som  är  kategoriserade  blir 

komplex, om vi ser hela samhället som en matris. 

 

Förförståelse 

Den förförståelse som  jag har bidrar naturligtvis även den till hur  jag ser på olika 

företeelser, vilka frågor jag ställer och hur jag förstår och tolkar det som sker.  Jag 

har  erfarenhet  från  projektarbete  och  engagemang  i  ideella  organisationer. Där‐

emot hade jag ingen tidigare erfarenhet från samverkan i partnerskap.   

Min  erfarenhet  från medverkan  i  projekt  har  både  hjälpt  och  begränsat mig. 

Från projekt är jag van att arbeta utifrån uppställda mål och att vara fokuserad på 

att nå målen. Den  bilden  av projektarbete hade  jag med mig, men  i min  studie 

skulle  personerna  samlas  i  ett  utvecklingspartnerskap  och  förutsättningarna där 

var till viss del annorlunda. Både  jag och andra involverade hade ʺprojekttänkan‐

det i ryggmärgenʺ vilket förmodligen avspeglar sig i resultatet.  

Förutom erfarenhet från samarbete i projektform har jag också en lång erfaren‐

het  från  förtroendeuppdrag  inom  olika  typer  av  ideella  organisationer.  Jag  har 

bland  annat  varit  fackligt  engagerad,  haft  styrelseuppdrag  inom  idrotten,  i  bo‐

stadsrättsföreningen och  i veteranbilssammanhang. Dessa erfarenheter har hjälpt 

mig att se på det som händer utifrån ett målgruppsperspektiv. Men erfarenheterna 

har  också  hållit  mig  kvar  i  gamla  tankebanor  när  det  gäller  organisering  av 

grupper och utseende av förtroendevalda personer.   

 

Access och roll 

Access  till utvecklingspartnerskapet  som  står  i  fokus  för min  studie  har möjlig‐

gjorts genom min roll som extern utvärderare, där jag har varit finansierad av part‐

nerskapet, men haft en anställning vid en vetenskaplig  institution. Utvärderings‐

uppdraget påbörjades i februari 2006, då mitt första möte med representanterna  i 

utvecklingspartnerskapet ägde rum. Mitt uppdrag har varit att följa processen för 
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utvecklingspartnerskapet  Egenkraft  och  vid  UP‐mötena  (utvecklingspartnerska‐

pets möten som ägt rum cirka en gång per månad) lämna skriftliga och muntliga 

underlag  för  diskussion.  Den  utvärdering  som  genomförts  är  en  processutvär‐

dering, där jag har följt partnerskapet under två års tid och lämnat reflektioner och 

ställt  frågor. Den kontinuerliga återkopplingen har utgjort  tyngdpunkten  i utvär‐

deringsuppdraget.  

Enligt förfrågningsunderlaget för utvärderingen skulle utvärderingens huvud‐

frågor handla om brukargruppens inflytande, något som jag har haft i fokus under 

hela  perioden.  Inflytande  för målgruppen  är  ju  också  centralt  i  denna  uppsats. 

Övriga delar som utvärderingen skulle behandla var att ”identifiera, lyfta fram och 

tydliggöra alla  former av diskriminerande och utestängande hinder och problem 

som projektprocessen stöter på” samt att stämma av vad det transnationella erfa‐

renhetsutbytet gav Egenkraft. En mindre del av utvärderingsuppdraget omfattade 

en resultatmätning där det konkreta resultatet mättes numerärt.  

Den närhet som skapas till dem som studeras under en studie som pågår under 

två års tid går inte att bortse från i mitt fall. Genom utvärderingsuppdraget har jag 

kommit nära individerna i partnerskapet, oavsett om  jag önskat det eller inte. För 

konstruktivister är det inte möjligt att separera forskaren från det som studeras och 

forskaren kan aldrig bli objektiv eller värderingsfri (Mir & Watson, 2000). Arbnor 

och Bjerke  (1994) betonar  i  aktörsynsättet pendlingen mellan  forskarens  engage‐

mang och avståndstagande. De menar att forskaren måste engagera sig  i aktörer‐

nas  situation  för  att  förstå  sociala  handlingar, men  för  att  forskaren  ska  kunna 

reflektera måste  forskaren under vissa perioder hålla distansen  till dem som stu‐

deras. På så sätt kan en helhetsförståelse utvecklas. För min del har det varit så att 

jag periodvis varit nära och deltagit i partnerskapets aktiviteter som observatör och 

genomfört  intervjuer, medan  jag  andra  perioder  hållit  distansen  och  reflekterat 

kring det jag sett och hört.  

En  svårighet  för mig  i  rollen  som utvärderare och  forskare är att  jag  tidigare 

varit drivande i andra projekt, då jag haft uppdrag som projektledare. Nu fick jag 

en passiv roll som observatör. Ett sätt att förhålla mig var att  jag  i samband med 

möten var  tyst  förutom på min egen punkt på dagordningen, där  jag som utvär‐

derare kommenterade händelser och skeenden i projektet. I min roll som utvärde‐

rare och forskare har det varit viktigt att värna min egen integritet och forskarens 

uppgift att bidra med kunskap. Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005) tar upp 

just  att  forskaren  ska vara  fri  från påverkan  och manipulering,  inte gå vissa  in‐

tressenters ärenden och ha en hög grad av integritet. Detta har varit vägledande för 

mig i mina båda roller, som utvärderare och forskare. Under det pågående utvär‐

deringsuppdraget, åren 2006–2007, dominerade min  roll som utvärderare medan 

rollen som  forskare blev ännu  tydligare efter att uppdraget avslutats. Då har  jag 

bearbetat och analyserat det insamlade empiriska materialet mer ingående.   

Min redovisning av resultatet har delvis redan skett i olika sammanhang. I sam‐

band med utvärderingsuppdraget gav  jag löpande återkoppling till partnerskapet 
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en gång per månad. Dessa avrapporteringar var avsedda att utgöra underlag  för 

diskussioner  i  partnerskapet  kring  sådant  som  var  aktuellt  för  tillfället. Någon 

vecka efter partnerskapets möten genomfördes reflektionsmöten tillsammans med 

personalen  och  ordföranden  i partnerskapet.  Innehållet  i dessa  reflektionsmöten 

utgick  från  aktuella  frågor  som  togs  upp  på UP‐mötet men  gruppen  har  även 

reflekterat kring organisations‐ och verksamhetsfrågor  som  inte  alltid berörts på 

föregående UP‐möte. Den löpande återkopplingen till partnerskapet har inneburit 

att  jag fått en avstämning på om mina tolkningar stämmer. Det kan sägas utgöra 

en form av motanalys till mina analyser, vilket har varit värdefullt.   

En delrapport  för  utvärderingsuppdraget  levererades  till  partnerskapet  i maj 

2007 och en slutrapport presenterades  i mars 2008. Jag har också medverkat med 

ett bokkapitel,  som handlar om målgruppens  roll  som partner,  i  en antologi om 

partnerskap (Bogren, 2008). Det som redovisades i slutrapporten och i bokkapitlet 

finns till viss del med i denna uppsats. 

 

EN STUDIE FRÅN FÄLTET 

I detta  avsnitt behandlas vald  forskningsdesign och överväganden  som  jag gjort 

under studiens genomförande. 

 

Forskningsdesign 

Som forskningsdesign används fallstudien, vilken passar bra för forskningsfrågor 

som  rör  ”hur”  och  ”varför”  något  sker  (Yin,  2006).  Därmed  kan  forskaren  få 

förståelse för frågor som rör processen kring varför eller hur något sker (Merriam, 

1994). Ökad  förståelse,  insikt  och  tolkning  av  en viss  företeelse  som  studeras  är 

centralt vid  fallstudier, enligt Merriam. Det är dessutom snarare ny  förståelse än 

verifiering av uppställda hypoteser som utmärker kvalitativa fallstudier.  

Den  specifika  företeelse  som  studeras  i en  fallstudie kan  till exempel vara ett 

skeende (Merriam, 1994), något som innebär att forskaren studerar en aktuell före‐

teelse i dess verkliga kontext (Yin, 2006). Både Merriam och Yin nämner flera tänk‐

bara  analysenheter,  exempelvis  individer,  grupper  och  organisationer,  program 

samt händelser. Fallet kan också utgöras av något  som  inte är så  tydligt och av‐

gränsat  som  en  individ,  till  exempel  implementeringsprocesser  (Yin,  2006). Den 

företeelse som studeras i min studie är idén om målgruppens medverkan och hur 

den översätts  i det  lokala partnerskapet. Den processen går att se som en  imple‐

menteringsprocess som studeras i dess verkliga kontext, bestående av utvecklings‐

partnerskapet Egenkraft. Uttryckt med andra ord kan processen med  idéns över‐

sättning ses som det empiriska analysobjektet, medan Egenkraft kan ses som det 

empiriska studieobjektet.  
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Fallstudiens  huvudsakliga  fokus  är  alltså  hur  idéer  om  målgruppens  med‐

verkan översätts i ett lokalt utvecklingspartnerskap, främst när det gäller att styra 

och leda projektet. Denna avgränsning motiveras med att det är målgruppens roll 

som partner i partnerskapet som är av större intresse än målgruppens medverkan 

som deltagare i projektets aktiviteter. Den genomförda fallstudien har genomförts 

under åren 2006 och 2007. Partnerskapet Egenkraft har fått medel från Europeiska 

socialfonden  inom gemenskapsinitiativet EQUAL och därav  föreskrivits att orga‐

nisera sig i ett utvecklingspartnerskap.  

Fallstudier kan fånga både process och kontext, vilket är något som betonas av 

både Merriam  (1994)  och Yin  (2006). Vid  fallstudier  har  forskaren möjlighet  att 

direkt observera när något  sker och kan  intervjua personer  som varit med  i det 

aktuella  skeendet. Kontextens betydelse  för det  som  studeras är  intressant  i min 

studie och därför en anledning till att jag använder mig av den institutionella teo‐

retiska referensramen för att försöka förstå de förutsättningar i kontexten som på‐

verkar det som händer med  idéns översättning  i partnerskapet. Tack vare att  jag 

följer processen i två år har jag möjlighet att se vad som händer över tid. Czarniaw‐

ska (2000) menar att det är bra med fallstudier som är historiska, då det är lättare 

att se händelsekedjor när man fått distans till det som sker. Samtidigt poängterar 

hon att handlingsnät måste studeras när de etableras.  

Datainsamlingen  i  fallstudier  kan  med  fördel  ske  med  hjälp  av  flera  olika 

metoder och  informationskällor, vilket enligt Yin  (2006)  ses  som  en  styrka. Flera 

källor stärker de empiriska beläggen som forskaren kan presentera. På den lokala 

nivån har jag använt mig av flera insamlingsmetoder och källor, vilket presenteras 

under  respektive  insamlingsmetod  nedan.  En  fallstudieforskare  bör  uppvisa 

tolerans  för mångtydlighet  och  kunna  anpassa  sig  efter  oförutsedda  händelser 

(Merriam, 1994). Något av detta avspeglas kring de överväganden  som  jag gjort 

under studiens gång.  

 

Överväganden 

De  överväganden  som  jag  har  gjort  under  studiens  genomförande  berör  främst 

etiska aspekter. I det första skedet av studien hade jag för avsikt att låta organisa‐

tionsrepresentanterna vara benämnda med sina egna namn och endast målgrupps‐

representanterna skulle redovisas med fiktiva namn, det vill säga påhittade namn. 

Samtliga  som  jag  intervjuade var beredda  att  framträda med  egna namn  i mina 

texter.  Jag  bestämde mig  ändå,  redan  i  inledningen  av  studien,  att målgrupps‐

representanterna  som  intervjuades  skulle  redovisas med  fiktiva namn. En viktig 

anledning till att jag bestämde mig för att de skulle redovisas med fiktiva namn var 

att dessa sjukskrivna och arbetslösa personer befann sig i en beroendeställning till 

myndighetspersoner  från  försäkringskassan  och  arbetsförmedlingen,  vilka  också 

deltog som partners i partnerskapet. En annan anledning var att jag i det läget inte 

visste vad  som  skulle komma upp  i  samband med  intervjuerna och därför ville 
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förebygga  eventuella  problem  framöver.  Här  skyddade  jag  målgruppsrep‐

resentanterna mer än vad de själva ville, då de inte hade något emot att framträda 

med sina egna namn. När det gäller organisationsrepresentanterna resonerade jag 

som så att som representant för en organisation är dessa personer mer ”offentliga” 

än  en  person  som  representerar  målgruppen  och  därmed  mer  sig  själv  som 

individ.  

När jag medverkade med ett bokkapitel i en antologi om partnerskap valde jag 

ändå att  redovisa samtliga  intervjupersoner med  fiktiva namn. Partnerskapet an‐

gavs inte vid namn, men genom beskrivningen kan de som är initierade i partner‐

skapssfären  i Sverige känna  igen vilket partnerskap det handlar om. Den främsta 

anledningen, i det här läget, till att jag valde att benämna intervjupersonerna med 

fiktiva namn var att de övriga kapitlen  i boken var  redovisade på det  sättet.  Jag 

ville inte ”sticka ut” genom att utelämna mina intervjupersoner och aktuellt part‐

nerskap. 

Nu när jag skriver på min licentiatuppsats har jag bestämt mig för att låta samt‐

liga  intervjupersoner  framstå med  fiktiva namn och så även partnerskapet. Upp‐

satsen är en del i rapporteringen av min studie, men det finns uppslag i materialet 

till kommande artiklar och i dessa kan eventuellt delar av innehållet vara känsligt 

för  några  intervjupersoner.  I de  forskningsetiska  principerna  inom  humanistisk‐

samhällsvetenskaplig  forskning  (VR,  2002)  anges  individskyddskravet  som  en 

självklar  utgångspunkt  för  forskningsetiska  överväganden.  Eventuella  negativa 

konsekvenser  för  berörda  ska  beaktas  både  på  kort  och  på  lång  sikt.  Enligt  de 

forskningsetiska  principerna  ska  värdet  av  det  förväntade  kunskapstillskottet 

vägas mot negativa konsekvenser för berörda uppgiftslämnare. Som jag ser det så 

kan min forskning ge ett kunskapstillskott även fast intervjupersonerna redovisas 

med  fiktiva  namn.  I  och med  att  partnerskapet  och  personerna  redovisas med 

fiktiva namn har mina möjligheter att vara mer utförlig i texten också öppnat sig.  

I min text vill  jag ibland visa på skillnader mellan vad målgruppsrepresentan‐

terna respektive organisationsrepresentanterna uttrycker. Jag behöver kanske inte 

alltid vara  så  tydlig med vilken organisationsrepresentant det  är,  även om det  i 

vissa  fall skulle kunna vara  intressant att det exempelvis är  just arbetsförmedlin‐

gens  representant. Men,  om  jag  specificerar  för mycket  är möjligheterna  till  att 

identifiera personerna alltför goda. Genom att redovisa både målgruppsrepresen‐

tanter  och  organisationsrepresentanter med  fiktiva  namn  särbehandlar  jag  dess‐

utom  inte  någon  grupp  utan  behandlar  intervjupersonerna  likvärdigt.  Att  inte 

bidra  till  fortsatt marginalisering  av  en grupp  är något  som Liamputtong  (2007) 

betonar vikten av.   

Benämningarna målgruppsrepresentant och organisationsrepresentant är kon‐

struerade  av  mig.  I  samband  med  att  resultatet  redovisas  används  flera  olika 

beteckningar beroende på vad de olika  intervjupersonerna använt. När det gäller 

målgruppsrepresentanterna  kallas  de  för  deltagarrepresentanter,  brukare,  för‐

månstagare med mera. Organisationsrepresentanterna kallas ofta för representan‐
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ter  för  myndigheterna  men  också  för  organisationsrepresentanter.  Ett  ständigt 

konstruerande pågår och detta är en del i det. Vad jag skulle kalla de involverade 

personerna  från målgruppen har varit ett dilemma  för mig. Under perioden som 

utvärderare  anpassade  jag  mig  i  viss  mån  till  den  vokabulär  som  användes  i 

projektet. Inledningsvis var det brukare som användes, en kortare period experter 

och slutligen användes deltagare mest frekvent. Nu som skribent av denna  licen‐

tiatuppsats  försöker  jag  huvudsakligen  använda mig  av målgruppsrepresentant 

alternativt representant för målgruppen och deltagare i verksamheten för personer 

från målgruppen som är involverade i projektet. Andersson et al (2005) har använt 

sig  av  benämningen  de  diskriminerade  eller  de  diskriminerade  grupperna  då  det 

betecknar personer som står utanför arbetslivet och arbetsmarknaden på grund av 

diskriminering. Detta passar in när det gäller EQUAL‐programmet som  just finns 

för att motverka diskriminering och ojämlikhet. Det var dock inte ett alternativ för 

mig.  Jag  uppfattar målgruppsrepresentant  som  ett  neutralare  uttryck  vilket  kan 

användas i fler kommande studier för olika typer av målgrupper.  

I  denna  licentiatuppsats  redovisar  jag  det  aktuella  utvecklingspartnerskapet 

delvis avidentifierat.  Jag  redogör  för vilka  typer av partners  (till exempel arbets‐

förmedling,  försäkringskassa …)  som  ingår  i partnerskapet och  jag berättar kort 

vad projektet handlar om. Detta  är  inte  fullt ut  en konfidentiell beskrivning, då 

många  i Sverige med kännedom om partnerskap  lätt känner  igen vilket partner‐

skap som beskrivs. Det som  i så  fall behandlas konfidentiellt är  individerna som 

varit  involverade,  genom  att  de  får  fiktiva  namn  och  inte  alltid  kopplas  till  sin 

organisation. En del skulle säkert hävda att partnerskapet borde avidentifieras helt. 

Det  finns dock en del svårigheter med det. Det här är ett av  få partnerskap som 

tydligt har med målgruppen i styrningen av projektarbetet, vilket är en del av det 

jag studerat, och som tillhör mitt kunskapsbidrag kring samverkan i partnerskap.  

 

TRE INSAMLINGSMETODER 

De  insamlingsmetoder  som  använts  i  samband  med  fallstudien  är  dokument‐

studier, intervjuer och observationer.   

 

Dokumentstudier 

Avsikten med att studera dokument  från den europiska och nationella nivån har 

främst varit  att  få bakgrundsinformation och  att kunna  följa  idéns ursprung om 

målgruppens medverkan  (i alla  fall  till  en viss del). Dokument  som  studerats är 

bland annat en handbok om partnerskap  (Equal Guide  for DB), en bok om part‐

nerskap  (Om konsten att utveckla partnerskap), Gemenskapsinitiativprogram  för 

Equal 2000–2006 SVERIGE, information via hemsidor (ESF och NTG) samt instruk‐

tioner  till  ansökningshandlingar  avseende  förstudie  och  genomförande  inom 
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EQUAL‐programmet. Enligt Merriam (1994) är dokument bra källor då de speglar 

kontexten där ett forskningsproblem studeras. I min studie omfattar kontexten till 

viss del den  europeiska och den nationella nivån, men det  är  främst den  lokala 

kontexten som är intressant för mitt syfte.  

När det gäller den lokala nivån har urvalet av dokument främst utgått ifrån de 

handlingar, och delar av handlingar, som tydliggör och exemplifierar det som tas 

upp i redovisningen.  Dokumentens viktigaste roll i fallstudier är, enligt Yin (2006), 

att styrka och bekräfta information som hämtas från andra källor. Dokument som 

studerats på den lokala nivån är bland annat ansökningshandlingar och planer för 

Egenkraft,  partnerskapets  genomförandeplan,  partnerskapsavtal,  kvartalsrappor‐

ter,  broschyrer  och  sammanträdesprotokoll  från  olika möten.  Dokumentstudier 

kan även bidra med att synliggöra hur händelser konstrueras, visa på marginalise‐

ring  av  vissa  grupper  samt  vara  av  intresse  på  grund  av  vad  som  utelämnas  i 

dokumenten (May, 2001).  

 

Intervjuer 

Två  intervjuer  har  genomförts  för  att  spegla  den  europeiska  respektive  den 

nationella nivån, medan totalt 34 intervjuer har genomförts på den lokala nivån.  

Intervjuer har under våren 2007 genomförts med en person avseende den euro‐

peiska nivån (juni) och en person avseende den nationella nivån (maj). De har båda 

kännedom om partnerskapsarbete inom den europeiska socialfonden och EQUAL. 

Dessa  intervjuer utgör  ett komplement  till dokumentstudierna på  europeisk och 

nationell  nivå.  Intervjuerna  har  genomförts  i  form  av  samtal  kring  teman  som 

arbetet  i partnerskap, alla partners ansvar och underifrånperspektivet samt kring 

informationsspridningen av dessa teman.  

Intervjuer har genomförts vid  tre  tillfällen på den  lokala nivån:  juni 2006,  feb‐

ruari 2007 och oktober 2007.   De som  intervjuats är en person  från varje partner‐

organisation,  två  personer  från  målgruppen  och  två  personer  från  personalen. 

Dessa  personer  benämns  organisationsrepresentant, målgruppsrepresentant  res‐

pektive personal. Totalt skulle 12 personer  intervjuas på  lokal nivå men eftersom 

en person  från organisationerna och en  från målgruppen ersattes av en ny  inter‐

vjuperson  genomfördes  intervjuer med  totalt  14  personer.  Urvalet  av  intervju‐

personer  stämmer överens med vad Merriam  (1994) benämner målinriktat urval 

där respondenter väljs ut utifrån hur mycket de kan bidra till forskarens förståelse 

av vad som studeras. Forskaren kan med fördel först observera den företeelse som 

ska studeras och därefter göra sitt urval. Jag observerade inledningsvis några UP‐

möten och hade samtal med personalen  för att utröna vilka personer som  repre‐

senterade respektive organisation. Därefter valde jag ut de representanter som jag 

antog skulle vara aktiva representanter i utvecklingspartnerskapet. Jag ville gärna 

följa samma personer och deras tankar under hela projekttiden. På så sätt kan en 

förtroendefull  relation  byggas  upp  och  jag  upplevde  att  intervjupersonerna  var 
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generösa med vad de delgav mig. Både Yin (2006) och Merriam (1994) poängterar 

att intervjuer är en betydelsefull informationskälla vid fallstudier och intervjuerna 

på den lokala nivån i min studie är en viktig bas i det empiriska materialet.  

Platsen  för  intervjuerna har varit antingen min arbetsplats eller  intervjuperso‐

nens arbetsplats.  Intervjuerna har genomförts  i  form av samtal och pågått under 

cirka en timme. En semistrukturerad intervjuguide har använts där upplägget har 

varit  liknande vid samtliga  tre  intervjutillfällen. Först har  intervjupersonerna gett 

en egen beskrivning av vad som hänt i Egenkraft under perioden (cirka ett halvår) 

före intervjutillfället. Därefter har teman som arbetet i partnerskap respektive mål‐

gruppens  inflytande  (brukarinflytande/deltagarinflytande)  behandlats  vid  varje 

intervjutillfälle. Vid det sista intervjutillfället, i oktober 2007, fördjupades frågorna 

ännu mer kring målgruppens inflytande, den egna punkten på dagordningen, an‐

svaret och rollen som partner samt behovet av en eventuell egen organisation för 

målgruppen. Från  intervjuerna är det svaren som berör  idéerna om målgruppens 

medverkan och den översättning som skett kring detta som är  i  fokus  för denna 

uppsats. Målgruppens medverkan uttrycks i intervjusvaren på olika sätt med hjälp 

av begrepp som till exempel medverkan, delaktighet och inflytande. Fördelen med 

semistrukturerade  intervjuer är att  forskaren har möjlighet att  få mer  fördjupade 

och utvecklade  svar samt att  intervjupersonerna kan besvara  frågorna med egna 

termer (May, 2001), vilket har varit viktigt i denna studie där intervjupersonernas 

tolkningar av vad som händer är centralt. 

Förutom  de  enskilda  intervjuerna  har  jag  genomfört  gruppintervjuer/samtal 

med målgruppsrepresentanter  respektive  personal  kring målgruppsrepresentan‐

ternas roll som partner i partnerskapet och målgruppens inflytande. Detta används 

i begränsad omfattning i uppsatsen.  

De enskilda intervjuerna har bandats och transkriberats. Direkt efter genomförd 

intervju har  jag skrivit ner mina reflektioner och  intryck. Efter att en  intervju har 

transkriberats färdigt skrev  jag ner det som utmärkte  just den intervjun, exempel‐

vis något  som  intervjupersonen ofta återkom  till under  samtalet  eller något  som 

intervjupersonen inte alls tog upp trots att andra personer, vid samma intervjuom‐

gång, belyste det som en viktig fråga. Redan i samband med transkriberingen mar‐

kerade jag också representativa citat.  

May  (2001)  lyfter  fram  fördelarna med  intervjuer när det gäller att  förstå hur 

människor uppfattar och agerar  i  sin  sociala värld medan Yin  (2006) poängterar 

vikten av att jämföra intervju‐data med information som hämtats från andra källor. 

I min studie utgör, som sagt, intervjuerna en viktig bas men dokumenten och ob‐

servationerna hjälper mig att tolka och presentera empirin på ett trovärdigt sätt.  

 

Observationer 

Deltagande observation handlar om att engagera sig på en social scen, uppleva den, försöka 

förstå den och förklara den. (May, 2001:210)  
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Den sociala scenen  i min studie utgörs  framförallt av det  lokala utvecklingspart‐

nerskapet Egenkraft och dess översättning av idén av målgruppens medverkan. På 

”fältet”  observeras  det  som  är  av  intresse  (Merriam,  1994)  och  forskaren  bör 

engagera  sig  i vardagslivet och de olika aktiviteter  som genomförs  för att bättre 

förstå det som studeras (May, 2001). I deltagande observation är forskaren på plats 

när handlingar utspelar sig  (May, 2001) och  får därmed en unik  tillgång  till hän‐

delser och grupper samt kan medverka i vissa skeenden som studeras (Yin, 2006). 

Tack vare min  roll som utvärderare hade  jag möjlighet att delta  i olika samman‐

hang,  till  exempel  föreläsningar  som genomfördes  inom  ramen  för projektet och 

diskussioner  vid  fikabordet  i  huset.  På  så  sätt  fick  jag  tillgång  till  den  sociala 

scenen och möjligheter till förståelse av vad som utspelade sig. Involverade aktörer 

vande sig också vid att ha mig närvarande i olika sammanhang.  

När det gäller observationer  skiljer Yin  (2006) på mindre  formella  respektive 

formella  datainsamlingsaktiviteter. Det  ovanstående  är  att  betrakta  som mindre 

formella  medan  mina  observationer  i  samband  med  utvecklingspartnerskapets 

möten (UP‐möten) en gång per månad är av mer formell karaktär. I samband med 

observationerna på UP‐mötena har  jag  fört utförliga anteckningar kring vad som 

tagits  upp,  vem  som  yttrat  sig  och  i  vilka  frågor  samt  hur  ofta.  Direkt  efter 

observationstillfället har jag skrivit ned övriga detaljer och mina reflektioner kring 

mötet. Det som  tydligast används  i denna uppsats är  främst observationerna vid 

utvecklingspartnerskapets möten (UP‐möten) en gång per månad medan de andra 

observationerna  hjälpt  till  att  fördjupa  min  förståelse.  Just  när  det  gäller  UP‐

mötena har  jag varit med  i  själva  skeendet, haft möjlighet  att  läsa protokollen  i 

efterhand och även genomfört  intervjuer kring sådant som tagits upp på mötena. 

Genom att kombinera deltagande observation med  intervjuer ökar möjligheterna 

till en holistisk tolkning (Merriam, 1994). Det skulle ha varit svårt för mig att tolka 

det som händer enbart med hjälp av intervjuerna, och observationerna fyller där‐

med en viktig  funktion. May  (2001)  lyfter även  fram hur observationernas  inrikt‐

ning kan förändras under pågående fältarbete och analys. Så var det även för min 

del där  jag noterade nya aspekter  ju mer  jag  lärde känna den sociala scenen och 

individerna i partnerskapet.   

 

ANALYS OCH RESULTATREDOVISNING 

Idén  om målgruppens medverkan  är den  röda  tråden  som  följts  genom  analys‐

processen och resultatredovisningen där de händelser och handlingar som berörts 

mest i intervjuerna speglar av sig i redovisningen. Intervjumaterialet har bearbetats 

mest och analysen utgår därför  främst  från  intervjuerna. Dokumenten och obser‐

vationerna utgör komplement  för att bättre  förstå sammanhang och hjälpa  till att 

skildra  processen. Dokumenten  framträder  tydligast  i  skildrandet  av  den  euro‐

peiska och nationella nivån samt i planeringsfasen på den lokala nivån.  
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Den  socialkonstruktivistiska ansatsen och  teorier  rörande process och kontext 

är utgångspunkter  i analysen av denna  fallstudie. Översättningsprocessen,  invol‐

verade aktörer, handlingar och händelser står i fokus när processen beskrivs. Bety‐

delsen  av  rådande  förutsättningar  såsom  organisatoriska  fält  diskuteras  när  det 

gäller kontext. Process och kontext är centrala i min studie och motiverar valet av 

teorier hämtade från skandinavisk institutionell teoribildning liksom från ANT.  

Vid genomförd analys har en pendling skett mellan empiri och teori. Jag kom 

redan för flera år sedan i kontakt med Czarniawska och Joerges (1996) idémodell. 

När  jag  nu  skulle  följa  en process  över  tid  hämtade  jag  inspiration  från  idémo‐

dellen och  fördjupade mig mer kring översättningsbegreppet. Under  forsknings‐

processen har  jag också tagit del av andras studier som genomförts med utgångs‐

punkt i idémodellen, översättningssociologin och även på senare tid handlingsnät.  

Analysen  har  därmed  växt  fram  växelvis  från  den  insamlade  empirin  och  från 

teorierna rörande transportering av idéer och översättningskedjor.   

Analysen av  intervjuutskrifterna har skett stegvis.  I samband med  transkribe‐

ringen av intervjuerna gjordes markeringar av citat och stycken i texterna. När ut‐

skrifterna var kompletta markerades  relevanta  avsnitt  för  licentiatuppsatsen och 

dessa delar klipptes ut. Därefter grupperades  innehållet  i olika  teman och  sedan 

sammanställdes dessa teman. I det här skedet laborerade jag med flera olika teman 

men efterhand växte några tydliga teman fram som texten sedan kunde fokuseras 

kring. Det var  idén om målgruppens medverkan uttryckt  i  representation,  infly‐

tande och roll. På så sätt skapades struktur av det empiriska materialet. Därefter 

skedde  ytterligare  strukturskapande,  fördjupning  och  koncentration  inom  dessa 

övergripande  teman samt kring betydelsefulla handlingar och händelser. Nu  till‐

fördes även information från dokument och observationer.  

 I  texten  redovisas  citaten  från  intervjuerna  ordagrant  förutom  att  vissa 

fyllnadsord  (till  exempel  alltså  och  ju)  har  tagits  bort  där  det  varit  påfallande 

många  och  därmed  drar  ner  läsbarheten.  Talspråk  har  ändrats  till  skriftspråk, 

exempelvis har nånting ändrats till någonting. Korrigeringar har även gjorts så att 

inte personer eller organisationer pekas ut.  

Resultatet presenteras på ett så överskådligt och lättillgängligt sätt som möjligt. 

Översättningen av  idén om målgruppens medverkan på den europeiska och den 

nationella nivån ger en kortfattad bakgrund och  synliggör omvärldens betydelse 

för det  lokala partnerskapet. På den  lokala nivån sker en utförligare  redovisning 

där  sådant  som  målgruppens  representation,  roll  och  inflytande  löper  genom 

texten  tillsammans  med  aktuella  händelser  och  handlingar.  Här  avspeglas 

processen  och  handlingar  samt  aktörer  synliggörs.  Citat  från  intervjuerna  för‐

stärker bilden av hur resonemanget fördes under projekttiden.  Presentationen sker 

utifrån  tre  projektfaser:  planeringsfas,  genomförandefas  och  avslutningsfas. 

Genom att presentera resultatet utifrån de tre faserna kan jag synliggöra processen, 

det vill säga vad som sker över tid när det gäller översättningen av idéer om mål‐

gruppens medverkan. Projektfaserna ger också en möjlighet att  fokusera  innehåll 
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som är  typiskt  för de olika  faserna, såsom planering  inför projektstart, själva ge‐

nomförandet som ofta är en kreativ men intensiv fas och så slutligen avslutningen 

som möjliggör reflektion och summering.  

Enligt Merriam  (1994) kan redovisningen av en  fallstudie primärt vara beskri‐

vande,  tolkande  eller värderande. Min  redovisning kännetecknas av att vara be‐

skrivande och tolkande, men  inte värderande. Det är  i allra högsta grad  intervju‐

personernas  tolkningar  som  beskrivs,  vilket  jag  sedan  i  min  tur  tolkar.  Både 

Merriam (1994) och Yin (2006) lyfter fram fördelarna med att använda sig av flera 

informationskällor.  I  en  sådan  trianguleringsprocess möjliggörs  en  samstämmig 

och tät beskrivning av fallstudien. Intervjupersonerna på den lokala nivån har fått 

läsa de  fyra empiriska kapitlen,  förutom den empiriska analysen  i slutet av varje 

empirikapitel. Tio personer har svarat och gett uttryck för att de känner igen sig i 

hur processen beskrivits.   
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EN IDÉ OM MÅLGRUPPENS MEDVERKAN 

I det här kapitlet ges en bakgrundsbeskrivning kring den önskan om målgruppens 

medverkan  som  formuleras  på  europeisk  respektive  nationell  nivå  och  avslut‐

ningsvis presenteras det lokala utvecklingspartnerskapet.   

 

En europeiskt formulerad idé … 

Den  europeiska  sysselsättningsstrategin  (EES),  från  1997,  har  som  främsta mål‐

sättning att bekämpa arbetslöshet med  förebyggande och aktiva åtgärder.  I mars 

2000 beslutar EU:s stats‐ och regeringschefer om den så kallade Lissabonstrategin, 

med  strategier  för  bland  annat  ökad  sysselsättning  och  minskning  av  sociala 

klyftor. (www.esf.se; EQUAL, 2000; www.regeringen.se)  

Varje medlemsstat ska ta fram ett treårigt handlingsprogram som visar hur de 

ska genomföra Lissabonstrategin  i den nationella politiken, och strukturfonderna 

är ett medel för att genomföra Lissabonstrategin kring  tillväxt och sysselsättning. 

Den  europeiska  sysselsättningsstrategin  för  anställbarhet,  företagaranda,  anpass‐

ningsförmåga och lika möjligheter för kvinnor och män utgör en ram för det finan‐

siella stödet genom strukturfonderna. En av dessa fonder är den Europeiska social‐

fonden (ESF) som engagerar sig i åtgärder som skall förebygga och bekämpa arbetslöshet, 

utveckla  mänskliga  resurser  och  främja  lika  möjligheter  för  alla  att  komma  in  på 

arbetsmarknaden  (EQUAL,  2000:30).  Gemenskapsinitiativet  EQUAL  ingår  i  den 

Europeiska socialfonden och syftar till att bekämpa diskriminering och ojämlikhet 

på arbetsmarknaden. Inom EQUAL ska det finnas möjlighet att prova nyskapande 

åtgärder  –  helt  nya  eller  med  inslag  från  andra  områden.  (EQUAL,  2000;  

www.esf.se)  

Det samarbete som bedrivs inom EQUAL ska ske inom så kallade utvecklings‐

partnerskap.  Samarbete  i  utvecklingspartnerskap  kännetecknas  av  att  partners 

med kunskap och intresse för att lösa ett gemensamt problem samlas i en temporär 

organisation, vilken  i EQUAL‐sammanhang benämns utvecklingspartnerskap. De 

som ingår i partnerskapen ska vara relevanta intressenter med lämplig kompetens 

som gör att uppgiften kan  lösas. Det kan vara offentliga myndigheter, organisa‐

tioner,  företag  samt  arbetsgivar‐ och  arbetstagarorganisationer. Det  är viktigt  att 

även  mindre  organisationer  får  möjlighet  att  medverka,  liksom  regionala  och 

lokala  myndigheter.  Dessutom  ska  utvecklingspartnerskapen  inom  EQUAL  ha 

minst en samarbetspartner i en annan medlemsstat, ett jämställdhetsperspektiv ska 

finnas med i alla projektets faser och beslut ska fattas i konsensus. (EQUAL, 2000)  

Inom utvecklingspartnerskapen poängteras delaktighet och empowerment  för 

involverade målgrupper (EQUAL, 2000). Det handlar om att se till så att målgrup‐

per och målgruppsorganisationer får reella möjligheter att medverka i beslutspro‐
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cesser och vara drivande i verksamheten. Detta innebär att det finns en direkt och 

tydlig koppling till de personer som verksamheten riktar sig till.  

Gemensamt ansvar och aktivt deltagande  förväntas av  samtliga partners  i ett 

partnerskap (EQUAL, 2000; Andersson et al, 2005; EC, 2003). Alla berörda aktörer 

ska vara med  i partnerskapsarbetet och alla har ett gemensamt ansvar. Alla part‐

ners som  ingår i ett utvecklingspartnerskap  inom EQUAL har ett gemensamt och 

likvärdigt ansvar när det gäller till exempel ekonomi, målformulering, inflytande, 

nytänkande samt spridning och påverkan. Partnernas delaktighet och det gemen‐

samma ansvaret kan ses som kärnan i partnerskapsarbetet men samarbetet är inte 

detaljreglerat från EU utan utformas i respektive partnerskap.  

 

… sprids på nationell nivå … 

På  den  nationella  nivån  agerar  Svenska  ESF‐rådet5  och  den  nationella  tema‐

gruppen NTG  Partnerskap6  som  spridare  och  formulerare  av  idéerna  om mål‐

gruppens medverkan i partnerskap. Det handlar om vilka som ska  ingå  i utveck‐

lingspartnerskapet och hur samarbetet ska gå till.   

Svenska ESF‐rådet har utförliga anvisningar för ansökningar till EQUAL (både 

för etableringsfasen och för genomförandefasen). Där framgår klart och tydligt att 

detta är ett utvecklingspartnerskap och  involverade partners  får ange sina motiv 

för  att delta.  I  ansökningarna  ska också  anges vad  som kan  anses nyskapande  i 

projektet  och  vilka  transnationella  kontakter  utvecklingspartnerskapet  avser  att 

samarbeta med. Representanter  från ESF‐rådet har ansvar  för några partnerskap 

var och de har både en stödjande och en kontrollerande funktion. Representanten 

fungerar som bollplank och vägledare, men ser också till att partnerskapen håller 

sig inom ramarna för EQUAL‐projekt.  

Inom EQUAL‐programmet bildas nationella temagrupper för att samla upp och 

sprida  erfarenheter.  En  sådan  temagrupp  är NTG  Partnerskap. De  ordnar  kon‐

ferenser och ger ut böcker om partnerskap där erfarenheter samlas och arbetet i ut‐

vecklingspartnerskap  ”definieras”. Boken Om  konsten  att utveckla  partnerskap7 har 

som ambition att stimulera till dialog och reflektion (Andersson et al, 2005).  

När ett utvecklingspartnerskap sätts samman, för att lösa något som man upp‐

lever  inte  fungerar,  så  gäller  det  att  utgå  ifrån  vilka  som  berörs  (Margaretha, 

nationell  representant). Dessa  bör  då  ingå  i  partnerskapet. Hur många  partners 

som  ska  ingå beror på vilka  som är  relevanta  i  sammanhanget och vilka aktörer 

som gör att partnerskapets uppgift kan lösas. Det kan vara 3 likaväl som 14 part‐

                                                 
5 Svenska ESF‐rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta den Europeiska socialfonden. 
6 NTG Partnerskap är en nationell tematisk grupp, inom EQUAL‐programmet, som arbetar med 

forskning och utveckling kring Partnerskap. 
7 Boken ”Om konsten att utveckla partnerskap” är utgiven av Arbetslivsinstitutet och har tagits fram av 

deltagare inom EQUAL‐programmet i Sverige tillsammans med forskare inom ramen för den nationella 

tematiska gruppen NTG Partnerskap.  
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ners. ESF‐rådets representant finns med som stöd för partnerskapet och bevakar så 

att målgruppen  blir  representerad  på  något  sätt  i  utvecklingspartnerskapet.  För 

partnerskapet  är  det  en  trovärdighetsfråga  att målgruppen  finns med.  Partner‐

skapsorganisationen innebär ett verklig åtagande för den som är partner:  

Som partner är man en del av flera delar som tillsammans ska uppnå samhandling för att 

lösa ett (samhälleligt) problem eller åstadkomma (strukturella) förändringar. (Andersson et 

al, 2005:84) 

 

Det finns dock en risk att diskriminerade grupper, som EQUAL riktar sig till, får 

svårt att komma till tals (Andersson et al, 2005). En central fråga som NTG Partner‐

skap ställer i sin bok om partnerskap är därför om de diskriminerande grupperna 

har  ett  reellt  inflytande  över  hela  utvecklingsprocessen  –  i  problemformulering, 

policyutveckling,  implementering  och  utvärdering.  För  det  svenska  EQUAL‐

programmet  finns  ett  antal  indikatorer och utvärderingsfrågor  som  används vid 

uppföljning  av  EQUAL‐projekt.  Delaktighet/empowerment  bland  deltagarna  i 

projektutformningen,  integrerat  jämställdhetsperspektiv,  nyskapande  och mång‐

fald är de fyra nyckelaspekter som genomsyrar frågorna (EQUAL, 2000).  

 

… till ett lokalt utvecklande partnerskap 

Det lokala utvecklingspartnerskapet, som min studie fokuserar kring, har sökt och 

beviljats medel  från den Europeiska  socialfonden  (ESF)  inom Gemenskapsinitia‐

tivet EQUAL och deras första tema: Att underlätta inträdet och återinträdet på arbets‐

marknaden  för dem som har svårt att  integreras eller återintegreras på en arbetsmarknad 

som måste  vara  öppen  för  alla  (EQUAL,  2000:4).  Projektet  syftar  till  att  finna  nya 

vägar  tillbaka  till arbetsmarknaden för  långtidssjukskrivna och  långtidsarbetslösa 

samt att synliggöra hinder för rehabilitering. En viktig grund för partnerskapet är 

att  se  representanterna  för de  sjukskrivna och  arbetslösa  som  en  tillgång och  en 

expertresurs. Den egna kraften hos individen är betydelsefull i verksamheten. Det 

studerade  partnerskapet  i min  fallstudie  får  därför  i  texten  det  fiktiva  namnet 

Egenkraft. 

Verksamhetens målgrupper  är  främst  långtidssjukskrivna  och  långtidsarbets‐

lösa personer. En viktig grund för projektets tillblivelse är en rapport, den så kal‐

lade brukarrapporten, författad av en grupp långtidssjukskrivna med utmattnings‐

symptom. I deras rapport framförs behovet av förändringar kring rehabiliterings‐

arbetet  för  långtidssjukskrivna. Enligt planerna  för Egenkraft  ska målgrupperna, 

deltagare som är både långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa, få tillgång till ett 

stort utbud av aktiviteter  i det så kallade Huset. Genom att skapa och prova nya 

modeller är tanken att andra vägar för en återgång till arbetslivet kan tona fram.   
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I utvecklingspartnerskapet Egenkraft ingår nio partners bestående av represen‐

tanter  från  den  offentliga  sektorn  (försäkringskassa,  länsarbetsnämnd,  landsting 

samt kommun och kommunförbund8), från den privata sektorn  i form av organi‐

sationer som representerar arbetsgivare (en företagarorganisation) och arbetstagare 

(en facklig organisation), från den tredje sektorn (Coompanion, kooperativ utveck‐

ling)  samt  från  målgruppen  (långtidssjukskrivna  och  långtidsarbetslösa).  Mål‐

gruppen utgör halva utvecklingspartnerskapet med åtta representanter medan öv‐

riga organisationer har en ordinarie representant var  i partnerskapet, vilket  inne‐

bär att partnerskapet består av sammanlagt 16 representanter. Utvecklingspartner‐

skapet (UP) sammanträder cirka en gång per månad och är det högsta beslutande 

organet där övergripande beslut för projektet fattas.   

Projektplaneringen  för  Egenkraft  startar  i mars  2004  och  en  första  ansökan9, 

med utgångspunkt  i brukarrapporten,  lämnas  in  i  juni 2004. ESF‐rådet får  in om‐

kring 150 ansökningar  till EQUAL‐programmet  sommaren 2004. Egenkraft är ett 

av 30 projekt som får fortsätta sin planering, under den så kallade etableringsfasen. 

Ansökan för genomförandeperioden skrivs ihop under vårvintern 2005 och formu‐

leras med  utgångspunkt  från de  tidigare dokumenten;  brukarrapporten  och  an‐

sökan  till etableringsfasen. Ansökan  till genomförandefasen  lämnas  in och Egen‐

kraft  får klartecken att starta  från och med 1  juni, 2005. Koordinator och delpro‐

jektledare anställs under hösten 2005. Den 18 januari 2006 invigs verksamheten vid 

Egenkraft genom ett välbesökt öppet hus med cirka 100 personer. Alla partners  i 

utvecklingspartnerskapet deltar och läser upp sina avsiktsförklaringar för att delta 

i Egenkraft.  Verksamheten kommer i gång på allvar under februari och mars 2006.  

Projektet pågår under perioden 2005‐06‐01–2007‐12‐31 och budgeten uppgår till 

cirka  13 miljoner  kronor,  varav  ESF  bidrar med  omkring  6,5 miljoner  kronor.  I 

Egenkraft  är  fem  personer  projektanställda  under  2006  och  sex  personer  2007. 

Praktikanter  för  kortare  och  längre  tid  är  också  verksamma  i  Egenkraft.  Totalt 

deltar 359 personer  i verksamhet  som anordnas  inom projektet. Av dessa är 250 

personer  långtidssjukskrivna och 104 personer  långtidsarbetslösa. En majoritet av 

deltagarna  är  kvinnor:  94  procent  bland  de  långtidssjukskrivna  och  56  procent 

bland de långtidsarbetslösa.  

De  som  representerar målgruppen  i  utvecklingspartnerskapet,  samt  även  de 

som deltar i projektets aktiviteter, benämns under projekttiden på olika sätt. Inled‐

ningsvis  kallas  de  för  brukare,  sedan  experter  och  slutligen  deltagare.  Benäm‐

ningen brukare dominerar inledningsvis, vilket exempelvis synliggörs i projektets 

grunddokument som  till exempel genomförandeplanen, medan benämningen ex‐

perter introduceras av personer från målgruppen under vårvintern 2006. De menar 

                                                 
8 Kommunförbundet är visserligen en idéell förening, men då organisationen representerar 

kommunernas intressen klassar jag den som representant för offentlig sektor.  
9 Rutinerna för EQUAL‐programmet är att de sökande först får lämna in en kortfattad ansökan, en form 

av idéskiss, för etableringsfasen av projektet. ESF‐rådet tar då beslut om vilka som får gå vidare och 

som får medel för att utforma en mer detaljerad genomförandeplan för projektets genomförandefas. 



 

38

att de är experter på hur det är att vara sjuk och arbetslös. Namnet experter över‐

förs till det transnationella samarbetet där The Beneficiary Group byter namn till The 

Expert Group. I Sverige vill dock inte alla kalla sig för experter och då blir den nya 

benämningen deltagare i stället.  

 

PAKETERAD IDÉ, FRI ATT TOLKA  

Idén om målgruppens medverkan är löst formulerad och i allra högsta grad möjlig 

att  tolka och anpassa  till rådande sammanhang. Det uttrycks att målgruppen ska 

medverka, men exakt hur detta ska gå till är inte så tydligt. Däremot är det tydligt 

att samarbetet ska ske  i utvecklingspartnerskap och ramarna  för samarbete  inom 

EQUAL är givna. Ambitionen om målgruppens medverkan uttrycks  tydligt  i  in‐

struktioner  för  EQUAL‐projekt,  där  sökande  av  projektmedel  ska  beskriva  hur 

målgruppen kommer att vara delaktiga i planering och genomförande samt känna 

ansvar för verksamheten.   

På den europeiska nivån formuleras ambitioner om en arbetsmarknad för alla i 

Lissabonfördraget och  inom Europeiska socialfonden, och EQUAL specifikt, sätts 

dessa ambitioner på pränt genom att sträva mot alla former av diskriminering på 

arbetsmarknaden.  På  den  nationella  nivån  finns  praktiska  instruktioner  i  doku‐

ment från ESF‐rådet och uppföljningar genomförs löpande. ESF‐rådet kontrollerar 

exempelvis så att alla berörda partners  involveras  (däribland målgruppen).   Den 

nationella  temagruppen, NTG Partnerskap,  försöker definiera partnerskapsarbete 

och  sprider  information  om  hur  det  ska  gå  till  samt  bidrar  till  diskussion  och 

reflektion.  ESF‐rådet  och  NTG  Partnerskap  är  två  tolkare  och  idéspridare  av 

idéerna om målgruppens medverkan och  till viss del normbildare, men  ingen av 

dessa  kan  ses  som  den  ursprunglige  idégivaren  (vilket  för  övrigt  är  svårt  att 

fastställa).   

Idéer  om  samarbete  i  utvecklingspartnerskap  och målgruppens medverkan  i 

utvecklingspartnerskap färdas – från Europa till Sverige – för att sedan nå fram till 

den  lokala nivån, där ett enskilt partnerskap tolkar  idéerna och anpassar dem till 

det egna sammanhanget. De europeiska  idéerna kring målgruppens medverkan  i 

partnerskap har nu paketerats i form av instruktioner för EQUAL‐projekt. Utifrån 

Czarniawska  och  Joerges  (1996)  idémodell  kan  ett  sådant  instruktionsdokument 

ses som ett objekt – färdigt att sändas vidare – och tolkas i sitt nya sammanhang.  

Den övergripande idén handlar alltså om att målgruppen ska medverka i part‐

nerskapssamarbetet.  I det  lokala utvecklingspartnerskapet  formuleras sedan  flera 

idéer som konkretiserar den övergripande idén i form av hur representationen ska 

gå till, vilka roller målgruppens representanter ska ha och vilket  inflytande dessa 

ska  ha. Det  är  översättningar  av  idéerna  om målgruppens medverkan  i utveck‐

lingspartnerskapet Egenkraft som behandlas i de kommande tre kapitlen.   
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OM MEDVERKAN I PLANERINGSFASEN 

I  föregående  kapitel  har  jag  visat  på  kontexten  för  idén  om målgruppens med‐

verkan  i partnerskap samt hur  idéerna har paketerats och  transporterats via den 

nationella nivån.  I det här kapitlet har  idéerna nått  fram  till den  lokala nivån  för 

tolkning och översättning.  

Planeringsfasen  ägnas  åt  projektförberedelser  inklusive  diskussioner  kring 

sådant  som  rör målgruppens medverkan.  I det här  läget  formuleras  idéerna om 

hur målgruppen ska medverka och  idéerna sätts på pränt  i viktiga dokument för 

partnerskapet. Det blir konkret, svart på vitt i text. Att målgruppen ska medverka 

är helt klart, men det  finns en osäkerhet kring hur den ska medverka och vilken 

kapacitet representanterna för målgruppen har.  

Under planeringsfasen kallas personer  från målgruppen  främst  för brukare.  I 

protokollen  från 2005 benämns de  för brukare  förutom vid årets sista möte  i de‐

cember, då benämningen ändrats till expert/brukare.  I intervjusvaren benämns de 

både för brukare och för deltagare. 

 

Målgrupp och medel finns tillgängliga 

Ursprungsidéerna  till  att projekttankarna  för Egenkraft  tar  fart  är  egentligen  två 

idéer som sammanförs. Dels är det en idé om att söka projektmedel och hitta något 

lämpligt  gemensamt  innehåll  för  ett  sådant  projekt. Dels  är  det  en  idé  från  en 

grupp personer  som varit  långtidssjukskrivna. De  framför  sina  idéer om hur  en 

bättre rehabilitering skulle se ut i en rapport, den så kallade brukarrapporten.  

Det  är möte  i  styrgruppen  som  arbetar med  frågor  kring  samordnad  rehabi‐

litering  i  länet. Med på mötet är representanter från försäkringskassan, kommun‐

förbundet,  landstinget och  länsarbetsnämnden. På dagordningen vid mötet  finns 

en punkt om EQUAL‐medel. Det finns tillgängliga EU‐medel att söka men för att 

söka behövs en bra projektidé. Försäkringskassans representant ställer  frågan om 

det är någonting att fundera över. Strax efter på mötet kommer avrapporteringen 

från en grupp långtidssjukskrivna som har synpunkter på hur rehabiliteringen går 

till och som dessutom har idéer om hur den istället bör gå till.  Det gäller att lyssna 

på den sjukskrivne och dennes önskemål. I rapporten som presenteras poängteras 

också vikten av att de sjukskrivna människorna blir delaktiga  i sin  rehabilitering 

och att det får ske i deras egen takt.   

På mötet kopplas detta  ihop – det  finns  tillgängliga medel och en bra rapport 

att utgå  ifrån  för att  formulera en EQUAL‐ansökan. Snabbt  sätts  en arbetsgrupp 

ihop med  representanter  från  försäkringskassan,  kommunförbundet,  landstinget 

och  länsarbetsnämnden. De  träffas  i mars 2004  för att skissa på  idéerna  till ansö‐

kan. På tavlan ritar de upp ett hus med ”en dörr in” utifrån idéerna från de lång‐

tidssjukskrivna. Genom tjänster i huset ska de som deltar i verksamheten få hjälp 
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till  arbete  och  uppdrag,  möjligheter  att  utnyttja  arbetsgivarringar  och  delta  i 

grupper för utmattade. Målgrupperna är de som är diskriminerade på arbetsmark‐

naden, såsom sjukskrivna men också de med risk för sjukskrivning och de arbets‐

lösa.  

Det ovanstående visar på vad  tillfälligheter kan  leda  till och kommenteras av 

kommunförbundets representant på följande vis:  

– Ja, det var tillfälligheterna alltså. Hade vi inte haft uppe den här frågan om har vi något 

intressant och satsa och titta på då det gäller en EQUAL‐ansökan. Hade vi inte haft uppe 

det på samma möte. Ja, då hade vi förmodligen inte fått till det.  

Kommunförbundets representant poängterar också att det hade  ju varit direkt oför‐

skämt om vi nu då som ansvariga huvudmän inte hade gjort någonting med det materialet 

och syftar på den så kallade brukarrapport som de  långtidssjukskrivna samman‐

ställt. Även andra organisationsrepresentanter framhåller den möjliga finansierin‐

gen och brukarrapporten som drivkrafter för projektet att komma igång.  

– Man tyckte att man ville göra någonting med den [brukarrapporten] men man hade inte 

hittat något forum. Och nu såg man att det här, här skulle det passa och stoppa in den. Så 

att  då  länkades,  börja  vi  titta  på  de  idéerna  och  de  tankarna  och  hur  det  skulle  kunna 

länkas. Och  sen vart  ju projektet väldigt mycket byggt  runt att, det brukarfokus  som de 

hade presenterat. (Hans, organisationsrepresentant)  

– Brukarrapporten  fanns,  det  fanns  som  någon  slags  bakgrund men  det  fanns  också  en 

väldigt  stark  drivkraft  i  att  hitta  ett  samarbetsobjekt,  kan man  kalla  det  för  det  här  då. 

Alltså det finns finansiering, alltså möjlig finansiering, vi borde hitta ett starkt samarbets‐

uppdrag som genererar en vettig verksamhet. Och ibland kan jag tycka att den här möjlig‐

heten  till  finansiering  var  den  starkaste  drivkraften,  istället  för  vad  vill  vi  åstadkomma. 

(Sune, organisationsrepresentant) 

Just  att grundidéerna,  sammanställda  i brukarrapporten, kommer  ifrån personer 

som har personlig erfarenhet av rehabilitering lyfts också fram som en drivkraft. Så 

här  kommenterar  organisationsrepresentanten Ulf  och målgruppsrepresentanten 

Karolina: 

– Och jag tycker den var sympatisk på så sätt att du hade vinkeln i att det var de personer 

som,  ska man  säga  citationstecken,  drabbades  av  både myndigheter  och  arbetsgivare  och 

som hade  egna  idéer. Och  jag  tyckte det, väldigt  intressant  infallsvinkel.  […] Det är  ett 

starkt motiv  för att köra ett projekt när det kommer underifrån  […].  (Ulf, organisations‐

representant) 

– Och jag tror ju inte Egenkraft har funnits om inte det har funnits brukare som har skrivit 

brukarrapporten. Att vi inte, att vi har liksom, att det kommer en kraft ifrån oss som finns 

där nere som inte är, att kraften finns att vi inte vill acceptera situationen som den är. Det, 

därför tror jag att Egenkraft finns. (Karolina, målgruppsrepresentant) 
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Frågan är vilken drivkraft som egentligen var starkast i början – att söka medel och 

få  till ett bra samarbetsprojekt eller att  förbättra rehabiliteringen  för  långtidssjuk‐

skrivna? Klart är att både försäkringskassans och kommunförbundets representant 

var drivande i frågan och väl insatta när det gällde tänkbar projektfinansiering.  

 

Betydelsefull medverkan i ansökan och i projektet 

Målgruppen ska absolut finnas med i planeringen av projektet och i själva genom‐

förandet. Det är en viktig grupp. Dock är det inte helt lätt för målgruppens repre‐

sentanter inledningsvis på grund av deras hälsotillstånd och att de är mötesovana.  

I ansökningshandlingarna uttrycks att gruppen ska ges en expertfunktion, få in‐

flytande och att det ska finnas ett underifrånperspektiv. Expertrollen formuleras på 

följande sätt: 

Projektet ger brukargruppen en expertfunktion när det gäller idéer och förslag på nya och 

andra sätt att bygga och organisera rehabiliteringsarbete. Arbetet utgår från hypotesen att 

rehabiliteringsresultatet blir bättre om brukarna, med sina erfarenheter av dagens rehabili‐

teringssystem, ges möjlighet att påverka projektutformning och genomförande.  

Vikten av inflytande och hur det ska säkerställas samt att ett underifrånperspektiv 

ska råda poängteras i ansökan: 

Brukarinflytandet garanteras genom att representanter för brukarna ska utgöra hälften av 

deltagarna  i  utvecklingspartnerskapet.  Brukarna  ska  medverka  på  lika  villkor  och  med 

samma mandat som övriga deltagare när det gäller projektutformning och projektgenom‐

förande.  

Den metod  som  projektet  vill utveckla  bygger  på  ett  starkt  brukarinflytande/underifrån‐

perspektiv.  

Projektet tar sin ansats från tesen om underifrånperspektiv och empowerment, det vill säga 

att resultatet blir bättre om man  lyssnar på och styr sina aktiviteter utifrån vad den en‐

skilde vill och önskar – att stärka människors egenkraft utifrån egen uppfattning om vad 

som behövs.  

I ansökan  till genomförandefasen anges även mer konkret hur brukarinflytandet 

ska bedrivas. Inom partnerskapet ska det etableras en brukargrupp om 30–70 per‐

soner. Inom denna grupp ska representanterna till UP väljas. UP ska bestå av hälf‐

ten brukarrepresentanter och gruppen utser själva vilka dessa blir. De brukarrep‐

resentanter som är med i UP har sedan ett ansvar för att det finns en dialog med 

den större gruppen brukare.  

Det  reella  brukarinflytandet  ses  både  som  en möjlighet  och  en utmaning  för 

projektet. I texten poängteras att det reella brukarinflytandet  innebär att  låta bru‐

karna  verkligen  ha  ett  stort  inflytande  på  projektutformning  och  projektgenom‐
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förande. Det står att projektet har en tydlig underifrånstyrning och brukarinflytan‐

det har byggts  in  i projektstyrning och projektgenomförande  för att säkra att det 

ska bli  just underifrånstyrt. Förutom att brukarna utgör halva antalet  ledamöter  i 

UP anges också att de utgör majoritet i verksamhetens ledningsgrupp. I ett av pro‐

jektmålen anges att myndigheternas roll ska vara mer stödjande än styrande.   

Målgruppen deltar på mötena där ansökningshandlingarna förbereds. Konsul‐

ten  Inez,  som  anlitas  för  att  skriva  ansökan,  försöker  speciellt  involvera  mål‐

gruppen. Hon har egna  träffar med dem och ringer även  för att stämma av  inför 

möten. Hon hade ett väldigt deltagarperspektiv (Kajsa, organisationsrepresentant) och 

hon har verkligen varit deras  taleskvinna (Gunilla, organisationsrepresentant).   Detta 

engagemang ses dock inte enbart som något positivt:  

– […] alltså när brukarna då, som de kallas då, pratade i det här ja terapi så liksom blåste 

hon på det lite grann, alltså hon ville dem så väl. Och hon ville väl att de verkligen skulle 

känna att det var deras projekt […]. (Gunilla, organisationsrepresentant)  

Det kanske ändå finns en anledning till att stödet till målgruppens representanter 

behövs. Det är många, och långa möten, och inte helt lätt för målgruppsrepresen‐

tanterna att hänga med i diskussionerna. Språkbruket och vikten av att uttrycka sig 

på rätt sätt i ansökningshandlingarna är några aspekter som påtalas:    

– Att komma med synpunkter i det stadiet var inte lätt, kan jag säga. För man fatta ju för 

det första knappt vad de prata om. För det, det blir ju väldigt mycket akademiskt språk. […] 

Alltså det var, ja vad ska man säga, detaljfrågor som skulle stötas och blötas och innan man 

hade  fattat vad det var  frågan om,  ja då kanske man hade gått vidare  till nästa.  (Britta, 

målgruppsrepresentant) 

– Det kändes ganska mycket som att man höll på och prata i en massa petitesser. Att den 

ordföljden skulle inte vara så och så. […] Det är klart att vi förstod väl inte vikten av att det 

ska stå på vissa ställen då ord och sånt där så att det blir riktigt. (Karolina, målgruppsre‐

presentant) 

I mitten  av  januari  2005 meddelar brukargruppen  att de  är  för  få och  att de på 

grund av sina hälsotillstånd inte alltid kan medverka i möten. De vill därför utöka 

gruppen och genom egna kontakter rekryteras tolv nya personer som ansluter till 

brukargruppen i februari.  

För den som varit sjukskriven en längre period finns flera begränsningar, något 

som målgruppsrepresentanterna vittnar om: 

– Jag tyckte det var svårt att hänga med. Och sen är man ju, även om de då hela tiden lyfte 

upp liksom att det var så viktigt att vi brukare var med och med våran kompetens och allt 

det där, så. Så var det ändå, upplevde jag i alla fall att det var ju ganska svårt. Det är inte 

så att, det var, det var inte så att ingen ville lyssna på en men att få den snurriga hjärnan 

att formulera en fråga och en tanke och faktiskt komma ut med den. Det är, det är en ganska 

lång väg. Och just att det var väldigt, alltså det var långa möten. Det var nio till tolv. Och 
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så  bara  en,  kanske,  kort  bensträckare  i mitten.  Så  att  efter  de mötena  var man  ju  helt 

däckad.  (Britta, målgruppsrepresentant)  

– Och sen då var man väl kanske inte, lite luddig i hjärnkontoret också med det, det man 

hade med sig i ryggsäcken. (Karolina, målgruppsrepresentant) 

 

En del organisationsrepresentanter  reagerar också över  att det  inte  är  så  lätt  för 

personerna från målgruppen: 

– Och brukarna var obekväma i sin roll. De ville säkert säga jättemycket men de sa aldrig 

någonting och jag var jättefrustrerad för att de inte sa vad jag tror att de tänkte. Och sen 

om de tänkte det vet jag ju inte men alltså, jag upplevde, jag tyckte att det var frustrerande 

möten. […] Det fanns värderingar i olika ledamöters berättigande, alltså i UP på något vis, 

där brukarna på något vis kändes som gisslan. Alltså, de skulle vara med därför att de, det 

stod så. Det var villkoren. Inte för att de hade något att tillföra eller att det var deras grej 

från början och så, utan, nej.  (Gunilla, organisationsrepresentant)  

– Vi misshandlade ju många brukare på vägen där. Det var ju många i den här så kallade 

brukargruppen som också skrev brukarrapporten, vilket utgjorde basen för vår ansökan som 

försvann på färds väg där, eftersom vi brände ju ut dem. Vi lyssnade ju inte på dem och vi 

hade  väldigt  låg  toleransnivå  till  deras  sätt  att  arbeta  och  resonera,  det  vill  säga  lång‐

sammare än oss andra hypereffektiva tjänstemän.  (Håkan, organisationsrepresentant) 

En annan svårighet för målgruppen i början var just att de upplevde för stor press 

och att ett  för stor åtagande vilade på dem gällande verksamheten. ”Det där kan 

brukarna  fixa” var uttryck  som  förekom  från organisationsrepresentanterna  i de 

inledande diskussionerna. Målgruppen kände då att pressen blev för stor på dem 

som  inte var  friska.  I  ansökningshandlingarna  för Egenkraft  framhålls målgrup‐

pens betydelsefulla medverkan, men i praktisk handling är det alltså inte så lätt för 

målgruppen i början.   

 

Medverkan på osäkra villkor  

Trots att det finns goda ambitioner gällande målgruppens medverkan i Egenkraft 

så  visar  det  sig  vara  problematiskt  för  målgruppsrepresentanter  som  är  sjuk‐

skrivna. De ska medverka för att tillföra partnerskapet erfarenhet om sjukskrivnas 

situation men är de för friska kan de mista sin ersättning från sjukförsäkringen. Det 

får  inte heller utgå någon  form av arvode  till målgruppsrepresentanterna. Ersätt‐

ningsfrågan visar sig bli en avgörande fråga för partnerskapet.   

Under  etableringsfasen  (till  och med  30  april,  2005)  får personerna  från mål‐

gruppen, som deltar  i planeringsarbetet, ett  litet arvode. Det är motsvarande vad 

andra  får  för  sin medverkan  i  referensgrupper  i  andra  sammanhang hos  försäk‐

ringskassan. Inledningsvis när brukarna tillfrågas och introduceras till projektet får 
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de  information om att de ska  få en  liten ersättning  för att vara med. Under som‐

maren och hösten 2005 diskuteras förutsättningarna för de sjukskrivnas deltagande 

i Egenkraft.  

Beskedet  från  försäkringskassan, vid UP‐mötet 6  juli 2005, är att varje ärende 

ska handläggas enskilt och att medverkan  i Egenkraft  ska  skrivas  in  i de  indivi‐

duella rehabiliteringsplanerna. Från protokollet (UP‐möte, 2005‐07‐06) står att läsa 

följande utifrån den  information  som  försäkringskassans  representant  lämnar på 

mötet: 

1.  Brukarna  (de  som  uppbär  ersättning  från  sjukförsäkringen)  får  inte  ta  emot  några 

arvoden överhuvudtaget från projektet Egenkraft. 

2. Vidare så  tillåter  försäkringskassan  inte att ovan nämnda brukare medverkar  i UP om 

dom inte först meddelar sina respektive handläggare på försäkringskassan och ordnar så att 

deras medverkan skrivs in i deras individuella rehabiliteringsplaner.  

Om  de  brukare  som  detta  gäller  inte  hörsammar  detta  så  riskerar  dom  sänkningar/ned‐

dragningar i sina ersättningar från sjukförsäkringen. 

 

Representanterna från målgruppen efterfrågar då ännu tydligare besked i skriftlig 

form  om  att  deras medverkan  är  sanktionerad  hos  försäkringskassan  och  hotar 

annars att avsluta sitt engagemang i Egenkraft. I protokollet finns också noterat att 

diskussionen gäller frågan om arvode och inte reseersättning.  

I en skrivelse10 från försäkringskassan framgår att alla ska ha en handläggare på 

försäkringskassan som tillsammans med den enskilde utformar en rehabiliterings‐

plan där det anges på vilket sätt personen deltar i Egenkraft. Därefter beslutas om 

vilken  ersättning  (rehab‐penning,  sjukpenning  eller  sjukersättning)  som  utgår. 

Målgruppsrepresentanterna får även en kontaktperson hos försäkringskassan som 

de har möjlighet att ta direktkontakt med om oklarheter uppstår.  Dessutom fram‐

går det  av  skrivelsen  att  handläggarna  på  försäkringskassan  ska  informeras  om 

projektets framåtskridande en gång per månad av försäkringskassans representan‐

ter i Egenkraft.  Genomgående i skrivelsen benämns de sjukskrivna som brukare.  

Av dessa diskussioner omfattas alltså alla sjukskrivna som på något sätt invol‐

veras i Egenkraft. Det kan vara personer som deltar i verksamheten likväl som per‐

soner med uppdrag att  ingå  som målgruppsrepresentanter  i partnerskapet. Oav‐

sett vilken roll den sjukskrivne har i Egenkraft behöver han/hon ha klartecken från 

sin handläggare på försäkringskassan.   

Diskussionerna  kring  eventuellt  arvode  och möjligheter  att  delta  i  Egenkraft 

skapar förstås reaktioner i gruppen och även en del avhopp. Så här beskriver en av 

de anställda situationen: 

                                                 
10 Skrivelsen, med rubriken ”De brukare som uppbär ersättning från försäkringskassan hälsas välkomna 

att deltaga i projektet Egenkraft”, var daterad 19 september, 2005 och presenterades vid UP‐mötet 14 

december, 2005. 
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– Sen kändes det att det var så många som hade försvunnit, som hade droppat av på grund 

av besvikelse och de hade, tyckte väl att de blivit utlovade att de skulle få ersättning om de 

var med i det här. […] Försäkringskassan […] satte käppar i hjulet och sa att de fick inte 

vara med i det här. För då bedömdes det ungefär som att de, ja de var ju arbetsföra och då 

skulle de ju inte vara sjukskrivna. Så det där gjorde ju att många hoppa ju av, de ville ju 

inte riskera att bli ut, ja mista sin ersättning. (Eva, personal) 

Frågan om arvode kan även ses som att det signalerar att personerna som repre‐

senterar målgruppen är betydelsefulla och därmed arvoderas. Organisationsrepre‐

sentanten Kajsa uttrycker det så här: det var lite princip, principfråga för brukarna för 

att visa på att det är viktigt, liksom vi är också viktiga. Försäkringskassans representant 

hänvisar  till  att de måste  följa  regelverket men  att de  inom  regelverket  gör det 

bästa  av  situationen.  Tyvärr  blandas  ersättningsfrågorna  ihop  i  diskussionerna, 

dels arvodet och dels kostnadsersättningen för exempelvis resor: 

– Och det rörde ju bland annat ersättningar till brukarna ifrån försäkringskassan som blev 

en  långbänk  och  gjorde  att  vi  tyvärr  förlorade  tid  för  projektet  egentligen.  […] Man 

benämner, benämnde att man ville ha ersättningar men, när man kom till botten, som jag 

sa  tidigare, så var det  ju  faktiskt  lite kostnadsersättning  för att man mailade ut dom här 

papperna  som  vi  skulle  läsa  tills  vi  kom  på  ett  möte  och  så  eller  till  dom  hade  sina 

brukarmöten och så, och det var ganska många och det förstår jag har man ingen inkomst 

så, så blev det ju en betydande papperskostnad och bläckkostnad i skrivarna och det var ju, 

[…]  att man  ville  inte  förlora  dom  pengarna  på  att man  satt  och  var med  och  försökte 

utforma utvecklingspartnerskapet (Gösta, organisationsrepresentant)  

Men  även  om  det  nu  rör  sig  om  en  kostnadsersättning  så  kan  det  vara  nog  så 

besvärligt för en sjukskriven person att hantera: 

– Och det vart ju lite en knäckfråga därför att man kände sig lite grann lurad av det här att 

man inte då, ja på nåt sätt att man, det är inte värt nånting det man, kronor och ören då, 

det man kommer med som. För vi är ju då den enda gruppen som inte får någonting ut rent 

av det här. Och ska vi då få ersättning för någonting då måste man skriva räkning då för 

skrivarpapper och hur många skrivarpapper man har använt. Visa kvitto på bläckpatroner 

och sånt där. Och det är  lite svårt därför att man orkar  inte hålla på med såna petitesser 

egentligen. (Karolina, målgruppsrepresentant)  

Arvode eller kostnadsersättning är en fråga men den kanske allra viktigaste i sam‐

manhanget är möjligheterna att delta och kunna uppbära  sin  sjukersättning  från 

försäkringskassan utan att riskera att klassas som ”för frisk” och därmed mista sin 

ersättning. Här  finns  en  oro hos deltagarna  att deras handläggare  inte  ska  god‐

känna deras deltagande  i Egenkraft  liksom att  ifall de deltar  för mycket anses de 

vara för friska. För målgruppsrepresentanten Britta tar det exempelvis flera veckor 

att  få  klartecken  från  handläggaren. Detta  är  något  som  även  irriterar  organisa‐

tionsrepresentanter i Egenkraft: 
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– Vi var ju inne och tassade på det här med försäkringskassans ansvar och hur försäkrings‐

kassan uppträdde i relation till deltagarna. Där försäkringskassan sa, ja men vi har ju gått 

ut med information internt och så kommer ju deltagarna tillbaka med informationen att ja 

det verkar ju inte ha någon betydelse vad ni informerar om. Vi upplever precis samma jävla 

dåliga  bemötande  fortfarande.  […] Där  hade  du  en  direkt  tillbakarespons  av  deltagarna. 

Hade  dom  inte  varit med  där  så  hade  det  ju  varit  omöjligt  att  få  den  signalen  tillbaka. 

(Håkan, organisationsrepresentant)  

Försäkringskassan blir i det här läget litet av boven i dramat. Så småningom ebbar 

dramatiken ut och  försäkringskassans  representant kommenterar  i  efterhand det 

som hände:  

–  Sen  så  var  det  ju  från  början  väldiga  diskussioner  om  hur  deltagarna  skulle  kunna 

medverka på grund av kassans regler. Om man då relaterar till det då så upplever jag idag 

att det är ett brett samförstånd.  

Oklarheterna kring möjligheterna att delta i Egenkraft för målgruppen skapar för‐

stås en hel del osäkerhet i början av projekttiden. Målgruppen liksom försäkrings‐

kassan är  två viktiga partners  i partnerskapet utifrån projektets  innehåll att hitta 

nya vägar tillbaka till arbetslivet för långtidssjukskrivna.  

 

EFTERFRÅGAD MEN OSÄKER MEDVERKAN 

Under planeringsfasen sätts idéerna om målgruppens medverkan på pränt i ansök‐

ningshandlingarna. Det handlar om gruppens värdefulla erfarenheter och vikten 

av  att de  får  inflytande. Att medverkan  är betydelsefull uttrycks  tydligt  i doku‐

menten men den idén stöter på patrull i form av försäkringskassans regler. Nu blir 

målgruppens medverkan betydligt osäkrare. Detta skapar irritation i partnerskapet 

och oro hos målgruppen. Även om det finns en ambition kring målgruppens med‐

verkan i utvecklingspartnerskapet så finns det, med den aktuella målgruppen, ett 

regelverk som krånglar till det.   

Hur målgruppen ska medverka  i Egenkraft uttrycks  i dokumenten med hjälp 

av kvantifierbara termer. Det framgår hur många representanter målgruppen ska 

ha och hur stor procentuell  fördelning den ska ha  i beslutande organ exempelvis 

vara hälften  i UP och ha en majoritet  i  ledningsgruppen. Annat som framhålls är 

att brukargruppen ska få en expertfunktion och det ska råda brukarinflytande och 

underifrånstyrning. Målgruppen benämns i den här fasen för brukare både av dem 

som  ingår  i  gruppen  och  av  organisationsrepresentanterna.  I  ansökningshand‐

lingarna står det brukare, brukargrupp och brukarrapport. Synen på målgruppen 

är  att den består  av brukare, vilket verkar vara hämtat  från den vokabulär  som 

råder hos dominerande aktörer, exempelvis försäkringskassan.  

En händelse  som visar  sig vara  startskottet  för projektet  är  redovisningen  av 

brukarrapporten. I samband med detta såg rutinerade organisationsrepresentanter 
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möjligheterna  till  att  ansöka  om  EU‐medel.  Dessa  organisationsrepresentanter 

hade tidigare drivit projekt och var medvetna om varifrån det gick att söka pengar.  

Flera  händelser  och  handlingar  som  rör  möjligheterna  för  målgruppen  att 

medverka i Egenkraft och få ersättning från försäkringskassan påverkar den första 

tiden i projektet. Från målgruppens sida kan det upplevas som att den motarbetas 

av  försäkringskassan, genom hot om  sänkning  av  ersättning och kanske  till och 

med utebliven ersättning. Från försäkringskassans sida hävdas att de enbart följer 

gällande regler. Det går dock inte att komma ifrån att försäkringskassans redovis‐

ning  i  samband med UP‐mötet  i  juli 2005 och det brev  som  skickas  från  försäk‐

ringskassan till målgruppen hösten 2005 kan upplevas byråkratiskt och hotfullt. I 

Egenkraft blir det här motsägelsefullt. Å ena sidan  finns en ambition och önskan 

om att målgruppen ska medverka. Å andra sidan  finns  försäkringskassans regler 

att förhålla sig till. För målgruppens representanter blir det då inte helt lätt hur de 

ska välja att agera och om de överhuvudtaget törs vara delaktiga i projektet.  

En tydlig fördel när det gäller att ha med målgruppen som en deltagande part‐

ner i Egenkraft är att målgruppsrepresentanternas egna erfarenheter, om hur det är 

att  vara  sjukskrivna  och  arbetslösa,  kommer  partnerskapet  till del. En  svårighet 

inledningsvis är dock att målgruppen befinner sig  i underläge på grund av sjuk‐

domstillstånd. Målgruppens representanter är sammanträdesovana och orkar inte 

riktigt med långa möten och akademiskt språkbruk.  Det finns också en viss bero‐

endeställning  till  försäkringskassan  och  arbetsförmedlingen  som  spelar  in,  då 

dessa myndigheter  beviljar  sjukersättning  och  bedömer  om  deltagandet  i  Egen‐

kraft kan ses som arbete.  
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OM MEDVERKAN I GENOMFÖRANDEFASEN 

Det  är  under  genomförandefasen  det mesta  ska  hända  i  projektet. Nu  ska  alla 

planer  förverkligas.    Idéer om målgruppens medverkan handlar under genomfö‐

randefasen om  i vilka  sammanhang målgruppen ska  finnas  representerad, vilket 

inflytande och vilken roll målgruppens representanter ska ha.  

Inledningsvis  under  genomförandefasen  kallas  de  som  representerar  mål‐

gruppen  för  brukare,  för  att  sedan  en  kort  period  kallas  experter  och  slutligen 

under merparten av tiden för deltagare.  

 

REPRESENTATIONEN OCH MAKTEN 

Halva makten i utvecklingspartnerskapet 

Utvecklingspartnerskapet (UP) är det högsta beslutande organet i Egenkraft och i 

UP  ska målgruppen  (som partner)  finnas  representerad med hälften  av  ledamö‐

terna. Målgruppen  företräds av åtta ordinarie och  lika många, men ej personliga, 

suppleanter. Det gäller alltså för målgruppen att utse totalt 16 personer som repre‐

senterar dem i UP. Organisationerna har också åtta platser i UP och de företräds av 

en ordinarie respektive en personlig suppleant per organisation.  

I den detaljerade planen för genomförandefasen beskrivs hur representanterna 

från målgruppen ska utses:    

Inom  utvecklingspartnerskapet  ska  projektet  enligt  den  empowermentstrategi  initiativ‐

tagarna  valt  att  arbeta  efter,  etablera  en  brukargrupp  om  30–70  personer.  Inom  denna 

brukargrupp  ska  representanterna  till UP  väljas. UP  ska  alltid  bestå  av  hälften  brukar‐

representanter och vilka dessa blir väljer dom själva utifrån att gruppen bör representera 

relationen arbetslösa och sjukskrivna i länet både vad gäller diagnoser och kön. De brukar‐

representanter som är med  i UP har sedan ett ansvar  för att det  finns en dialog med den 

större gruppen brukare.  

I praktiken  fungerar utseendet av representanter  inte riktigt såsom det uttrycks  i 

planen. Personer från målgruppen som är aktiva i projektet, deltar i aktiviteter och 

ofta befinner sig på plats  i huset är de som  tillfrågas av personalen och av andra 

som redan är målgruppsrepresentanter. Du behöver bara representera dig själv och det 

är viktigt att du deltar med dina erfarenheter är argument för att  locka nya represen‐

tanter  till UP. Målgruppsrepresentanten Maj  till  exempel,  tillfrågas av  en person 

från personalen med orden: men du som har varit med så mycket kan väl vara med på 

UP  också. Också målgruppsrepresentanten Britta  kommenterar  hur  utseendet  av 

representanter  går  till: Man  har  liksom  inte  valts  utan  det  är mer  att man  har  blivit 

tillfrågad eller utsedd eller inkastad. Det har alltså inte skett något demokratiskt val av 

UP‐representanter  för målgruppens räkning och målgruppen har  inte haft någon 

formell brukargruppsorganisation såsom det skissades i planen.   
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– Det är väl också lite grann hur man blir invald i UP eller inkastad. Går jag med på det 

här för att jag tycker det är kul eller blir jag lite mer eller mindre tvingad för att det finns 

ingen annan att ta till. Men jag kan tycka att jag har ju en chans alltså. Om jag inte är med 

så har  jag  ju  inte  en  chans  och  säga någonting. Nästan  så  att dom  [de andra  från mål‐

gruppen] tycker, ja men tur att du tar det där så slipper jag. (Maj, målgruppsrepresentant) 

– Om man går in i det här och vara med som deltagarrepresentant då måste man ju kanske 

innan få en information vad är det för någonting, vad tar du på dig för någonting om du 

ska vara representant. Jag tror att man hade lite för lite information innan vad är det du ger 

dig  in på.  Ingen kanske som haft nåt huvudansvar  i den  [deltagargruppen] heller, egent‐

ligen. (Maj, målgruppsrepresentant) 

Målgruppen anser11 att det är en styrka att målgruppen har hälften av platserna i 

UP. Med för få representanter menar gruppen att de skulle bli för svaga  i förhål‐

lande till organisationsrepresentanterna. Målgruppen är väl representerad på UP‐

mötena medan  en  tendens  är  att  allt  färre  organisationsrepresentanter deltar på 

mötena  under  projekttidens  gång.  Trots  det  dominerar  andelen  yttranden  från 

organisationsrepresentanterna och målgruppen  står  för  endast  cirka  en  fjärdedel 

av yttrandena. 

Målgruppen  lyfter även  fram vikten av kontinuitet bland målgruppsrepresen‐

tanterna och att några bör vara med ”hela resan”. Detta med kontinuiteten bland 

målgruppens representanter är en oro som uttrycks av flera involverade i projek‐

tet: Brukarna  kommer  att växla  (Anders, organisationsrepresentant), Brukarna  är  en 

grupp där det växlar hela tiden (Hans, organisationsrepresentant), Det byts ut folk och 

det är ju både en för‐ och nackdel (Carina, personal). Den uttryckta oron är utifrån att 

målgruppen består  av  långtidsarbetslösa  som kanske  får  ett  arbete och  långtids‐

sjukskrivna som periodvis mår sämre eller också börjar arbetsträna. Oron gällande 

kontinuiteten är befogad för vid mina observationer av sex UP‐möten under 2006 

representerar totalt 17 personer målgruppen och av dem deltar endast tre personer 

vid samtliga sex möten.  Om man däremot ser till representationen av målgruppen 

i stort så är de väl representerade. Vid genomförda UP‐möten under 2006 och 2007 

deltar i genomsnitt 21 personer (organisationsrepresentanter, målgruppsrepresen‐

tanter, personal, utvärderare och  inbjudna gäster). Av dessa  är  i genomsnitt nio 

personer  från  målgruppen  och  sju  personer  från  organisationerna. Målgrupps‐

representanten Britta är nöjd med hur deras representation ser ut: 

– Jag tycker att vi har haft en bra representation till skillnad från kanske vissa andra. Jag 

vet inte om det är någon gång som det har varit mindre än åtta. Så att vi har ju haft och det 

är ju en styrka. Att man verkligen, att vi verkligen har tagit det på allvar då.  

                                                 
11 Målgruppens medverkan som partner diskuterades vid en erfarenhetsträff i augusti 2007 med 

målgruppsrepresentanter i Egenkraft. 
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Med  tanke  på  att det  är  ganska många målgruppsrepresentanter  som  ska  utses 

(åtta ordinarie och åtta suppleanter) och det är en grupp där en del slutar och en 

del tillkommer så finns det en risk att det är kvantitet mer än kvalitet som betonas: 

– Ser mer till kvantiteten än kvaliteten att det ska vara ett visst antal för att det ska vara. 

Att verkligen värdesätta det som dom har att bidra med vet jag inte om man har sett riktigt. 

(Eva, personal) 

– Fokus på att det ska finnas representanter till UP. Vi ska ju ha 16 [inklusive suppleanter]. 

Det är flera som droppat av så nu gäller det att ragga nya. (Britta, målgruppsrepresentant) 

Som  jag visat  i det här avsnittet så har målgruppen varit mån om att vara repre‐

senterad på UP‐mötena. Att fylla sina platser  innebär dock  inte per automatik att 

makten motsvarar  styrkeförhållandena  sett  till  antal  representanter  i UP. Något 

som kommer att behandlas i flera avsnitt i den kommande texten.  

 

All eller ingen makt i huset 

Målgruppen  ska också  finnas  representerad  i andra grupper på en mer operativ 

ledningsnivå.  I  ansökningshandlingarna  framhålls att de bland  annat  ska utgöra 

majoritet i en ledningsgrupp för huset12 där projektets aktiviteter bedrivs.   

Husgruppen  blir  namnet  på  den  grupp  som  planerar  aktiviteterna  i  huset. 

Delprojektledaren  upplever  dock  att  husgruppen  blir  för  stor  allteftersom  verk‐

samheten utvecklas och fler deltagare i projektet ansluter. Vid UP‐mötet i februari 

2006 visar delprojektledaren  en organisationsöversikt med  en verksamhetsgrupp 

(som är tänkt att ersätta husgruppen) och mindre arbetsgrupper för olika delar av 

verksamheten. En person  från varje arbetsgrupp ska  ingå  i verksamhetsgruppen.  

Behovet  av  en  verksamhetsgrupp  motiveras  av  delprojektledaren  med  att  det 

behövs  en  grupp  som  träffas  oftare  än UP. Responsen på  organisationsförslaget 

blir varierat  i den diskussion som  följer.   En organisationsrepresentant  tycker att 

verksamhetsgruppen får en mer sammanhållen funktion medan en annan organisations‐

representant anser att huset försvinner i den skissade organisationsbilden. En tredje 

organisationsrepresentant tycker inte att man kan översätta huset till verksamhets‐

gruppen utan framhåller att verksamhetsgruppen bör ses som kansliet.  

Det  som  är  intressant  i diskussionen på mötet  är  att  ingen av de närvarande 

återkopplar konkret  till att det  i ansökningshandlingarna  faktiskt står att det ska 

finnas  en  ledningsgrupp där målgruppen  är  i majoritet. Den  verksamhetsgrupp 

som delprojektledaren beskriver motsvarar ju i stort sett vad en ledningsgrupp för 

verksamheten  förväntas  göra.  En  av  organisationsrepresentanterna  lyfter  dock 

                                                 
12 Huset är benämningen för den plats där de flesta av projektets aktiviteter bedrivs. Huset är även 

arbetsplats för anställda och praktikanter i Egenkraft. I huset har periodvis caféverksamhet bedrivits för 

de sjukskrivna och arbetslösa från målgruppen.  
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fram att det är viktigt att brukarna finns med på alla ställen. Diskussionen mynnar inte 

ut i något beslut för en ny organisation och delprojektledaren vill slutligen ”sudda 

ut” skissen från tavlan och verkar för närvarande inte vilja driva frågan vidare.  

I efterföljande diskussioner blir lösningen att husgruppen fokuserar på operativ 

drift  av  verksamheten  i  huset  medan  en  ny  grupp,  metodutvecklingsgruppen 

(MU‐gruppen), bildas för att främst arbeta med nya rehabiliteringsmodeller. Sedan 

finns också några mindre grupper som  fokuserar på speciella verksamhetsdelar  i 

projektet, vilka jag inte kommer att fördjupa mig inom här.  

Frågan kring bildandet av en  ledningsgrupp behandlas på UP‐mötet 16 mars, 

2006, och då får delprojektledaren i uppdrag att undersöka vilka som vill delta i en 

sådan grupp. Därefter rinner det hela ut  i sanden, för vid mötet 31 maj är frågan 

inte medtagen.  I efterhand reflekterar och kommenterar delprojektledaren  frågan 

om ledningsgruppen:  

– Den där ledningsgruppen hade nog varit bra och ha. Vi ritade ju en massa organisations‐

skisser och våren 2006, och hur ska det se ut det här. Det blev  ju som att det var samma 

människor som satt i ledningsgruppen som satt i UP. Och då var det ju ingen mening och 

ha en ledningsgrupp. Och så slutade det då med att vi slog sönder gruppen i MU och hus‐

grupp. Som ju kanske inte var helt lyckat då.  

– Husgruppen har ju inte alls haft den makten som en ledningsgrupp skulle kunna ha.  

I  husgruppen  ingår personal, praktikanter  i  huset  och deltagare  i  verksamheten 

(några av dem är även målgruppsrepresentanter i UP). Vid enstaka tillfällen deltar 

även  någon  organisationsrepresentant. Gruppen  träffas  vid  tolv  tillfällen  under 

2006 och vid  tio  tillfällen under 2007.  Innehållet  i  aktiviteterna  som genomförs  i 

Egenkraft  utgår  till  stor  del  utifrån  deltagarnas  önskemål  och  diskuteras  och 

planeras i husgruppen. Det är genom att påverka verksamheten som deltagarna kan visa 

på  vad  de  efterfrågar,  säger  Carina  (personal). Målgruppen  har  därmed  ett  stort 

inflytande på de aktiviteter som genomförs och organisationsrepresentanten Hans 

poängterar att verksamheten till stor del styrs av målgruppen:  

– Verksamheten i huset har dom väl styrt till den allra största delen.[…]  Om jag tittar på 

verksamheten så tycker jag att deltagarna har format Egenkrafts alla aktiviteter och det är 

ju mycket större än bara UP‐mötena.  

Metodutvecklingsgruppen som har till uppgift att arbeta mer strategiskt med me‐

todutvecklingsfrågorna  träffas  för  första  gången  i  augusti  2006.  I  gruppen  ingår 

fem organisationsrepresentanter,  två målgruppsrepresentanter och en  från perso‐

nalen. Dessutom ingår en konsult, tillika deltagare i projektet, i gruppen. Gruppen 

träffas vid  sju  tillfällen under hösten  2006  och vid  sju  tillfällen under det  första 

halvåret 2007.  Representanter från organisationerna deltar regelbundet i metodut‐

vecklingsgruppen och här deltar  även  fler män,  jämfört med  i husgruppen. Me‐

todutvecklingsgruppen har  tillsammans med  referensgrupper  för målgrupperna, 
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totalt 90 personer, arbetat aktivt med att utveckla en rehabiliteringsmodell för både 

arbetslösa och sjukskrivna.  

Vissa beslut som  rör verksamheten  fattas  i UP och  i husgruppen men också  i 

personalgruppen. Personalmötena  fungerar som en operativ  ledningsfunktion för 

Egenkraft  och  ersätter  till  viss  del  den  i  ansökan  planerade  ledningsgruppen. 

Under  2006 deltar  både  personal  och  praktikanter  på mötena  som  äger  rum  en 

gång per vecka. Då diskuteras sådant som är på gång  i huset och vissa verksam‐

hetsfrågor  avgörs på personalmötena medan  andra  avgörs direkt  i  husgruppen. 

Det  här  året  är  det  en  del  oklarheter  kring  vilket mandat  koordinator  och  del‐

projektledare har rörande beslutsfattande. År 2007 förändras ordningen för beslut 

då den nya koordinerande ordföranden13  får ett  tydligt mandat  från UP  rörande 

beslutsfattandet i den operativa verksamheten. Beslut rörande verksamheten fattas 

nu på personalmötena en gång per vecka där personalen och den koordinerande 

ordföranden deltar. Inga praktikanter är numera med på personalmötena.   

–  Eftersom  det  inte  hade  varit  så  från  början  så  var  det  ju  många  praktikanter  som 

reagerade och tyckte jaha varför ska inte vi få vara med nu. (Carina, personal)  

Förändringen av beslutsfattandet på den operativa nivån hänger ihop med ekono‐

miska  svårigheter  för Egenkraft under 2006  (mer om detta nedan). Partners  från 

offentlig sektor som satsat kontanta medel  i projektet, och även den partner som 

fungerar som slutlig stödmottagare för projektet, är angelägna om att ”styra upp” 

verksamheten för att kunna hålla budgetramarna. Fler beslut som fattas i personal‐

gruppen, i stället för i husgruppen, innebär att målgruppen får minskat inflytande 

över  verksamheten. Att  säga  att  förändringen  innebär  –  från  all makt  till  ingen 

makt – är dock väl drastiskt. Målgruppen har fortfarande inflytande när det gäller 

verksamhetens innehåll men styrningen från den koordinerande ordföranden blir 

tydligare  i  fråga om vilken verksamhet  som  ska bedrivas. Om  ledningsgruppen, 

med  målgruppen  i  majoritet,  hade  bildats  så  borde  målgruppens  ställning  ha 

stärkts avsevärt.  

 

Ingen makt i budgetgruppen 

Förutom de grupper som beskrivits ovan, och där målgruppen varit representerad, 

så bildas det vid olika tillfällen temporära grupper. En av dessa tillfälliga grupper 

som  aktiveras under  genomförandefasen  är den  så  kallade  budgetgruppen. När 

Egenkraft får ekonomiska bekymmer14 under hösten 2006 så är det budgetgruppen 

                                                 
13 Organisationen förändras och sittande ordförande utses till koordinerande ordförande med 

uppdraget att vara mer delaktig i verksamheten. Den tidigare koordinatorn blir delprojektledare.  

Partnerskapet hade inledningsvis ett system med rullande ordförandeskap, där varje ordförande satt ett 

halvår. 
14 De ekonomiska svårigheterna kännetecknas av att medfinansieringen i form av deltagartid endast 

uppgår till cirka 50 procent medan kostnaderna i stort sett är upparbetade för år 2006. 
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med finansiärerna från de stora organisationerna som får i uppgift att lösa proble‐

met. Uppdraget som budgetgruppen får, vid UP‐mötet 1 december 2006, är att ta 

fram beslutsunderlag för ekonomiska förutsättningar och styrning av projektet.  

I det läget anser målgruppen att de bör ha med en representant i budgetgrup‐

pen, men varken målgruppsrepresentanterna eller de mindre organisationerna in‐

volveras  i gruppen. Det  förs diskussioner mellan olika personer  i  samband med 

mötet och målgruppen är inte helt nöjd med hur det utvecklar sig.  

– Jag tyckte att det skulle vara någon deltagarrepresentant med där. Men då menade dom, 

det var ju personalfrågorna, och det kan jag väl i och för sig hålla med om att där behöver 

man ju inte vara med, men ekonomin. (Britta, målgruppsrepresentant) 

– Vi har ju egentligen ingenting och säga till om eller vi har egentligen ingen, nästan unge‐

fär som att jo men ni behöver inte bry er i det här. […] Då när det var kris på ekonomin här 

ett tag så vart det väl någon som tyckte att ja men vad då, vi får vara med och tycka till och 

allting men inte när det gäller det där då. (Maj, målgruppsrepresentant) 

– När ekonomin krisar då kallar man in det tunga artilleriet. […] Jämför med ett fotbollslag 

att alla ska få spela men när det är skarpt läge då tar man in dom bästa spelarna. Då ska det 

vara på riktigt på nåt vis. […] Det ska vara så unikt och det ska vara så viktigt att det är 

deltagarperspektivet som är i fokus och ändå så när det krisar så faller det.  […] Då var det 

ingen  som pratade om underifrånperspektivet.  […] Det var  lite  svårare att göra  sin  röst 

hörd om man säger så. (Britta, målgruppsrepresentant) 

Vid nästa UP‐möte, den 21 december 2006,  tas beslut helt  i enlighet med budget‐

gruppens  förslag om en arbetande ordförande  (koordinerande ordförande) på 30 

procent och timanställning av en ekonomisk controller. Efter att förslaget presente‐

rats förs diskussionen som om allt är klart, ända tills en av organisationsrepresen‐

tanterna påtalar att detta rent formellt är ett förslag för UP att ta ställning till. Då 

klubbas beslutet snabbt igenom. 

I  efterhand  reflekterar organisationsrepresentanterna kring hanteringen av de 

ekonomiska problemen och över att målgruppen inte bjöds in att vara delaktig:  

– När det brände till så förfelades det här med underifrånperspektivet. Det är helt klart så 

att där har ju vi bidragit till, från organisationernas sida, att det blev väldigt snabba ryck 

och det blev inte bra. (Ulf, organisationsrepresentant) 

– Vi som stod för fiolerna, alltså på nåt sätt då, tog tag i saken och så tappa vi bort. Vi var 

lite osäkra hur vi skulle  förhålla oss till brukarna  i det här sammanhanget. Och  ibland så 

kan man  ju kanske vara  i en känsla utav en sorts barmhärtighet eller att man  inte skulle 

belasta dom, men  så här med  eftertanke  så kanske man  inte  skulle vara  så  feg utan man 

skulle ha en mera dialog med dom kring det där. […] Vårt förslag var ju att vi finansiärer, 

om man kallar det för det då, skulle hantera frågan och vi fick väl liksom ingen som vågade 

så att säga sätta sig emot det på nåt sätt, för vi är ju rätt starka både verbalt och på annat 
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sätt då. Vi har  ju ändå den kraften att styra ekonomin om vi vill.    (Sune, organisations‐

representant) 

När det blir ett kritiskt ekonomisk läge i projektet är målgruppens representanter 

inte riktigt betrodda. En osäkerhet över deras kapacitet spelar säkert  in. Gruppen 

får därmed inte vara med i besvärliga sammanhang och ta ansvar enligt intentio‐

nerna  i  EQUAL  om  alla  partners  lika  ansvar.  Visserligen menar  vissa  att mål‐

gruppen  inte  kan  ta  ansvar  fullt  ut  och  en  av  organisationsrepresentanterna  tar 

upp  att  det  är  fel  att  lasta  över  arbetsgivaransvar  på  deltagarna.  Om  avsikterna  i 

EQUAL ska följas, ingår dock ansvar för ekonomi och projektstyrning för samtliga 

UP‐ledamöter. 

 

INFLYTANDE I DET MESTA – ELLER? 

En egen punkt på dagordningen 

För att målgruppen ska kunna komma till tals på UP‐mötena får de en egen punkt 

på dagordningen.  I det här avsnittet behandlas varför punkten kom  till, hur den 

används och relationen mellan den egna punkten och övriga punkter på dagord‐

ningen.  

Vid UP‐mötet  i  februari  2006  föreslår Coompanions  representant  att  det  ska 

finnas  några  stående  punkter  på  dagordningen;  bland  annat  en  punkt  där 

brukarna tar upp aktuella frågor.  Det bör innebära en trygghet för dem att ha en 

punkt på dagordningen, menar Coompanions  representant. Vid marsmötet  finns 

brukarnas punkt med på dagordningen, men redan i maj samma år ändras namnet 

på punkten till deltagarnas punkt.  Den egna punkten blir ett sätt för målgruppen att 

komma till tals och dela med sig av sina synpunkter och erfarenheter, vilket stäm‐

mer väl överens med intentionerna i ansökan för etableringsfasen: 

Utvecklingspartnerskapet  ska  vara  ett  forum  för  direkt  dialog mellan  brukare  och  repre‐

sentanter från initiativtagarna som har uppdrag att ”ta hem” idéer samt driva förändrings‐ 

och informationsprocesser i sina egna respektive organisationer. 

Redan  vid  planeringsstadiet  poängteras  alltså  dialogen mellan målgruppen  och 

övriga  partners  i  utvecklingspartnerskapet.  Starten  för den  egna  punkten  börjar 

dock en aning trevande och med ett innehåll som gör en del av organisationsrepre‐

sentanterna  besvikna.  Inledningsvis  tar  målgruppsrepresentanterna  upp  sådant 

som att de känner av en vi och dom‐känsla mellan organisationsrepresentanter och 

målgruppsrepresentanter samt att språkbruket som används på mötena är svårt att 

förstå. Vid mötet  i maj  fokuseras  i  stället verksamhetsfrågor då målgruppsrepre‐

sentanterna  frågar organisationsrepresentanterna om hur de sprider och planerar 

att  sprida  information om projektets verksamhet  i  sina hemorganisationer. Även 

vid  augustimötet  behandlas  verksamhetsfrågor  under  deltagarnas  punkt,  då  de 
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undrar hur partnerna arbetar med att fånga personer som befinner sig i riskzonen 

för att bli sjukskrivna. Att målgruppen engagerar sig  i verksamhetsfrågorna upp‐

skattas: 

– Sen har dom lite i alla fall konstruktiva förslag på verksamheten. Det skulle kunna vara 

lite mer. Men å andra sidan så har dom ju inlägg under punkterna också. (Gunilla, organi‐

sationsrepresentant) 

Inledningsvis har dock målgruppens representanter svårt att sätta sig in i myndig‐

heternas roll och se företeelser från deras perspektiv: 

– Det  har  ju  ofta  varit  synpunkter  på  oss  andra. Och  lite mindre  av  vad  kan  jag  som 

individ göra åt det då. (Sune, organisationsrepresentant) 

I samband med den egna punkten skildrar ibland någon från målgruppen hur den 

egna situationen ser ut som utbränd eller när man hamnar mellan sjukförsäkrings‐

systemet och arbetslöshetsförsäkringssystemet. Vid UP‐mötet  i oktober 2006 sker 

detta för första gången.  Att målgruppen väljer att framföra sina personliga berät‐

telser handlar till stor del om att dela med sig av erfarenheter och förmedla detta 

till övriga  representanter  i partnerskapet. Då kan hela det  stora partnerskapet  se hur 

deltagarna känner sig, säger Maj från målgruppen och utvecklar tankarna: 

– Från början var det ju mycket den här ”deltagarens berättelse” och lite såna saker för att 

kunna förklara för dom här hur känns det egentligen och hur är det för oss. Från början var 

det ju mycket det, det gick ut på att få dom och försöka förstå hur det känns att vara i en 

utsatt situation då.  

När det gäller  innehållet  i den egna punkten menar både personal och organisa‐

tionsrepresentanter att punkten skulle kunna nyttjas bättre av målgruppen. Kriti‐

ken handlar om substansen i det som tas upp: 

– Dom skulle  ju kunnat använda den strategiskt bättre och ställa klokare  frågor och vara 

med och påverka mer. (Carina, personal) 

– Eftersom den har  funnits så tycker  jag att deltagarna skulle ha utnyttjat den till större 

utsträckning.  Tänkt  till  ordentligt. Vad  vill  vi  säga  dom  här  organisationerna?  (Kajsa, 

organisationsrepresentant)  

De skulle kunna lyfta någonting lite djupare, menar Eva från personalen.  Organi‐

sationsrepresentanten Ulf anser att underrubriker på deltagarnas punkt skulle ha 

styrt upp innehållet och gett mer ifrån deltagarna.   

Carina från personalen belyser en annan viktig aspekt när det gäller den egna 

punkten då hon ser det som en övning i att ta tid och ta plats. Hon menar att det är 

en övning att  ta plats  för att kanske  i nästa steg  lyfta viktigare  frågor. Också organisa‐

tionsrepresentanten Gösta resonerar i liknande termer: 
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– Dom har i alla fall fått utrymme för alla dom frågor dom har haft nedtecknade. Dom har 

getts ett utrymme för att ta upp alla sina saker. Jag tycker inte man kan säga att man strypt 

dom. (Gösta, organisationsrepresentant) 

Vad punkten förväntas  innehålla diskuteras  inte  igenom  i partnerskapet utan när 

väl beslutet är fattat att målgruppen ska ha en egen punkt på dagordningen verkar 

alla  nöjda med  det. Målgruppen  gör  en  del  aktiva  val  gällande  innehållet  som 

exempelvis att fylla det med berättelser från sina upplevelser av att vara långtids‐

sjukskrivna  och  långtidsarbetslösa.  Men,  oklarheterna  kring  punktens  innehåll 

framkommer i intervjuerna: 

– Det är bara  liksom  en öppen punkt  så  eller är det meningen att det  ska vara  ett  slags 

lärande  eller  någon  typ  utav  reflektion  över,  ja  för  själva  deltagandet  faktiskt  fungerar. 

(Susanne, organisationsrepresentant) 

– Man pratar sig samman från deltagarna om väldigt praktiska saker. Det handlar väldigt 

mycket om detaljer. Man kan tycka att man kanske också skulle kunna prata  ihop sig om 

förhållningssätt eller  innehåll  i eller hur vi praktiskt är ute och presenterar projektet. Lite 

annat än bara det här praktiska bitarna, om språk och en  trevlig konferensmiljö och såna 

här saker. […] Lite för mycket praktiska grejer tycker jag det är på punkten. Pausgympan 

och nästa möte och såna där saker. (Susanne, organisationsrepresentant) 

När ekonomifrågor behandlas på UP‐mötena är det förvånansvärt tyst bland mål‐

gruppsrepresentanterna. Då  har målgruppsrepresentanterna  sällan  några  inlägg. 

Vid  13  av  18  genomförda UP‐möten  under  2006–2007  är  det  ingen målgrupps‐

representant  som begär ordet  i  samband med  ekonomipunkten. Vid de  fem  till‐

fällen där målgruppen yttrar sig kring ekonomin är det ”rutinerade” målgrupps‐

representanter som uttalar sig.   

–  Pratar  vi  ekonomifrågor  så  sitter  alla  knäpptysta.  Ingen  är  intresserad  eller  frågar 

någonting mer, om det inte rör mig själv på nåt sätt att jag får åka eller göra nåt. Men, när 

man  har  såna  här  större  problem,  större  problemområden  då  är många  aktiva.  (Kajsa, 

organisationsrepresentant) 

Det är kanske  inte helt  lätt att  förstå de ekonomiska  frågorna, men samtliga som 

sitter i utvecklingspartnerskapet har dock ett ansvar för projektets ekonomi.  

– I den här ekonomiredovisningen, det kan ju vara svårt för andra och hänga med. Jag tror 

nog  att  dom  [målgruppsrepresentanterna]  har  försökt  och  greppa  det  mesta.  (Gösta, 

organisationsrepresentant) 

– Kanske inte behöver ta upp halva UP bara för ekonomin. Ibland tror jag att det kan vara 

för många,  alltså  för mycket  punkter  på  en  dagordning  som man  ska  gå  igenom.  (Maj, 

målgruppsrepresentant) 

Den egna punkten är ett bra sätt för målgruppsrepresentanterna att kunna komma 

till  tals. Den  egna punkten  fungerar bra  i  fråga om  att delge  erfarenheter,  ställa 
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frågor  och  göra de  övriga  i partnerskapet medvetna  om målgruppens  situation. 

Men, den egna punkten innebär också att målgruppsrepresentanterna fokuserar på 

den och därmed inte engagerar sig på samma sätt under övriga punkter.   Behövs 

då  en  egen  punkt  på  dagordningen? De  kommer  till  tals  under  punkten  (Gunilla, 

organisationsrepresentant) och det har utvecklats på ett positivt sätt sedan man fått den 

egna  punkten  (Gösta,  organisationsrepresentant). De  båda  organisationsrepresen‐

tanterna Gösta och Hans anser att det är bra att målgruppen har en egen punkt.  

– Men, jag tror att den har varit mer viktig för dom att känna att dom har betydelse att ha 

en egen punkt. (Hans, organisationsrepresentant) 

Betydelsen av den egna punkten poängteras från målgruppens sida: 

– Det  har  varit  värdefullt. Det  var  våran  tid. Den  har  absolut  fyllt  sin  funktion. Den 

tillkom ju för att vi skulle ha tid och prata. Kanske har levt ut sin roll. Men, nu tycker jag 

inte det.  […] Vi har  fyllt den väl med allt  från deltagarnas  egna berättelser. Absolut  en 

viktig funktion.  (Britta, målgruppsrepresentant) 

Det  finns  också  de  som  är mer  tveksamma  till  punktens  fortsatta  existens  och 

tycker att den ska tas bort för att den  inte  längre behövs. För att dom är med  i hela 

processen  och  har  lika  stort  utrymme  (Kajsa,  organisationsrepresentant).  Punkten 

innebär också att målgruppen får en särställning i utvecklingspartnerskapet: 

– Den känns lite konstlad. Man kan inte å ena sidan säga att ni är fullt ut delaktiga i det 

här arbetet och sen så säger man så här, och sen så har ni en egen punkt. (Håkan, organi‐

sationsrepresentant)  

– Dom får ju en särställning på nåt sätt. Motivet för punkten – dom skulle vara mer syn‐

liga och kunna ge dom här referaten. Det har ju varit rätt bra men man får ju en särställ‐

ning, ytterligare en särställning i partnerskapet. Har ju blivit något slags underläge. Men 

dom andra har ju andra fördelar, om man uttrycker sig så då, så att det kan ju vara relevant 

att det är så. (Sune, organisationsrepresentant)  

Att punkten är betydelsefull tydliggörs vid ett UP‐möte i maj 2007 då ordföranden 

reviderar  dagordningen  strax  före mötet. Den  dagordning  som  presenteras  vid 

mötet innehåller ingen punkt för målgruppen vilket snabbt en av målgruppsrepre‐

sentanterna påpekar: var är deltagarna? Ordföranden svarar att deltagarna är med 

på  flera punkter men att deras punkt  får  ingå  i övriga  frågor. Denna  förändring 

väcker irritation hos målgruppen och hos personalen:  

– Det var  ju  inte  populärt. Då  vart vi  ju nerflyttade  till  övriga  frågor  och  just  till  den 

gången hade vi förberett väldigt mycket då, så att det kändes ju snopet. En sån gång skulle 

det ju ha varit trevligt om det hade varit förankrat. (Britta, målgruppsrepresentant) 

– Jag tyckte att det var respektlöst att göra så mot oss. Så efter det så känner jag att det är 

ju ingen idé att man försöker för dom skiter ju i det i princip. Det låter så himla bra och så 
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fint att vi  ska med också, deltagarnas punkt. Orkar  inte komma med  en massa  saker och 

idéer därför att det är ingen som bryr sig egentligen. (Maj, målgruppsrepresentant) 

– I ett sånt här partnerskap där man pratar om att deltagarna ska ha så mycket inflytande, 

då stryker man inte deras punkt. (Carina, personal) 

När så deltagarnas punkt kommer upp  i slutet av mötet, under övriga  frågor, så 

protesterar målgruppsrepresentanterna  emot  att  deras  punkt  inte  fanns med  på 

dagordningen. Något som noteras i protokollet.  

Förberedelser inför den egna punkten på UP‐mötena har skett kontinuerligt och 

sker under våren 2006  i samband med deltagarmöten  i huset. Vid dessa  tillfällen 

deltar både personer som är deltagare  i verksamheten och personer  som är mål‐

gruppsrepresentanter  i UP. Allteftersom verksamheten utökas blir också gruppen 

större och nya deltagare  ansluter med  jämna mellanrum. På UP‐mötet  i oktober 

2006 meddelar därför målgruppen att de kommer att ha separata beredningsmöten 

inför UP‐mötena, med  endast målgruppsrepresentanter  närvarande.  Vid  bered‐

ningsmötena samlar de  in synpunkter  från  flera personer och nya representanter 

behöver  därför  inte  alltid  yttra  sig  på UP‐mötet  utan  någon  av  de mer  erfarna 

framför gruppens åsikter.  

– Det är  ju  lättare på UP‐mötena att  föra  fram åsikterna när vi har deltagarberedningen 

innan. Då är det ju inte alltid som den som har åsikten som behöver framföra det. (Britta, 

målgruppsrepresentant) 

I enlighet med skrivningarna i ansökningshandlingarna för Egenkraft så skulle det 

finnas  en koppling  från målgruppens  representanter  i UP  till den  större brukar‐

gruppen. Någon  formaliserad avrapportering och kommunikation har  inte  skett. 

Vi träffas ju bara på deltagarberedningen och på UP, som det är liksom en samlad grupp, 

säger  målgruppsrepresentanten  Britta.  Hon  upplever  också  att  det  inte  riktigt 

känns som om besluten som tas på UP är förankrade i deltagargruppen. Däremot 

diskuteras det naturligtvis en del bland dem som deltar i aktiviteter i huset och när 

representanter för målgruppen träffar andra deltagare vid olika tillfällen.  

– Det  är  ju  att man  fångar upp,  alltså  om det  är någon  som har någon  åsikt. Om man 

träffar någon och så kan man berätta att nu är det här på gång eller om någon frågar. Men 

för det mesta så är det ju inte så mycket. (Britta, målgruppsrepresentant) 

Vid beredningsmötena  förbereds  ingenting kring  innehållet på de andra av dag‐

ordningens punkter. Nej, det har vi aldrig tänkt på, säger målgruppsrepresentanten 

Britta. Och när det gäller  inlägg på de andra punkter svarar hon att då blir det  ju 

mer personliga inlägg. En annan aspekt av detta är att målgruppen inte uppfattar att 

de kan påverka dagordningens innehåll i så stor utsträckning: 

– Nä, det är  ju  i princip våran punkt vad vi vill  få  fram då och vad vi vill säga. Påverka 

programmet  [dagordningen]  det  har  vi  ju  inte. Det  är  ju  bara  ett  program man  får  i 
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handen. Där  står  deltagarnas  punkt  ungefär mitt  på. Har  vi  tur  då  så  får man  ju  tio 

minuter på sig. (Maj, målgruppsrepresentant) 

När det gäller de andra punkterna på dagordningen uppfattar  flera av organisa‐

tionsrepresentanterna att det är synd att inte målgruppen kommer till tals mer. De 

skulle hellre ha varit med och berikat i varje punkt, menar organisationsrepresen‐

tanten Håkan. Något som fler instämmer i: 

– Man har blivit  inaktiv  i dom andra delarna [på dagordningen] och så kommer man till 

deras punkt och så kanske det egentligen haft någon påverkan på det man pratat om innan 

men den synpunkten har inte kommit in där då. (Sune, organisationsrepresentant) 

– Att man skulle vara bredare i det och kanske inte man ska ha det under deltagarnas punkt 

då men dom måste ju i alla fall ha funderat igenom övriga, övriga listan så att man kan ha 

synpunkter på det. (Ulf, organisationsrepresentant) 

Ambitionen att målgruppen ska komma till tals i samband med den egna punkten 

är positiv men en följd av detta blir att fokus tas bort från övriga punkter. Det mar‐

kerar dessutom en skillnad för målgruppen, då de utgör en särställning  i utveck‐

lingspartnerskapet med en egen punkt. Ingen annan partner har en egen punkt. En 

annan fråga är vem som egentligen har ansvar för att kommunikation mellan del‐

tagarna i projektet och de som representerar målgruppen i UP ska ske. Det finns ju 

ingen egen formell organisation för målgruppen.  

 

Inflytande med underifrånperspektiv 

Målgruppens  inflytande  är  centralt  i  ansökningshandlingarna  för Egenkraft. Där 

lyfts  sådant  som brukarinflytande15,  empowermentperspektiv och underifrånper‐

spektiv fram. I nedanstående text försöker  jag ge en bild av hur målgruppens  in‐

flytande ter sig och då framförallt målgruppsrepresentanternas inflytande när det 

gäller  styrandet  av projektet. Till viss del kretsar också  texten kring vad under‐

ifrånperspektivet är för något eller rättare sagt hur det översätts i partnerskapet.  

Över den dagliga verksamheten  i huset styr, förutom personalen, praktikanter 

och de  som  ingår  i  husgruppen. De  har  inflytande  och påverkar  verksamheten, 

ibland dock utan att  fokusera på vad som  ska utföras utifrån projektets mål och 

inom projektets ramar: 

– Dom har mycket idéer och vill genomföra saker och då hittar man på aktiviteter och så gör 

man det. Och så är alla nöjda och glada. […] Man har svårt att argumentera för att vissa 

saker kanske man inte ska göra. (Gunilla, organisationsrepresentant) 

                                                 
15 Allteftersom projektet fortskrider talas det mer om deltagarinflytande, då benämningen brukare allt 

mer ersätts av benämningen deltagare. 
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Innehållet i de genomförda aktiviteterna i Egenkraft utgår till stor del ifrån delta‐

garnas önskemål, och speglar på så sätt underifrånperspektivet. Det vill säga den 

tolkning  och  översättning  av  underifrånperspektivet  som  personalen  och  delta‐

garna gör – att önskemål  från deltagarna ska styra verksamheten.  Jag skulle vilja 

säga  att  många  organisationsrepresentanter  också  översätter  deltagarinflytande 

och underifrånperspektiv  till att deltagarna är med och bestämmer aktiviteterna. 

Genom att målgruppens önskningar genomförs så har de inflytande. Detta får till 

följd att organisationsrepresentanterna inte ger så mycket av sin erfarenhet i reha‐

biliteringsfrågor utan  ser sig mer  som  stödjande än  styrande, vilket  i och  för  sig 

också är en utgångspunkt  i Egenkraft. Dock nyttjas  inte erfarenheterna som finns 

hos organisationerna, främst arbetsförmedlingen och försäkringskassan, till fullo.  

Organisationsrepresentanten Kajsa lyfter fram att det här är det enda EQUAL‐

projektet där man haft ett så  tydligt underifrånperspektiv och empowermentper‐

spektiv så att deltagarna  faktiskt  ingår  i själva UP:et. Upplevelserna av målgrup‐

pens inflytande på UP‐mötena varierar en del över tid och beroende på vem som 

uttalar sig.  Inledningsvis säger målgruppens representanter inte så mycket i sam‐

band med mötena men tar för sig mer och mer allteftersom tiden går. I början upp‐

lever exempelvis Gösta (organisationsrepresentant) att representanterna  i UP  inte 

riktigt lyssnar på varandra. Däremot när de börjar lära känna varandra i gruppen 

blir det lättare att prata och lyssna på varandra. I början uppfattar han att brukarna 

är otåliga och kanske inte lyssnar med rätta öron. De var fokuserade på sin väg och 

vision. Ulf (organisationsrepresentant) anser att de skulle kunna ta för sig mycket 

mer än vad de gör, men framhåller att det finns enstaka från målgruppen som kan 

ta för sig. Deltagarna har hittat sin plats, är inte rädda för att prata utan dom säger vad 

dom  tycker  och  bidrar  mer,  säger  organisationsrepresentanten  Gunilla.  Flera  av 

organisationsrepresentanterna imponeras av målgruppen: 

– Många har utvecklats  jättemycket och  tagit  för  sig.  […] Brukarna har  tagit utrymme, 

haft bra synpunkter, blivit  lyssnade på och sagt nu  lyssnar ni  inte på oss, vi har haft en 

dialog.  […] Positivt  imponerad att dom  tar  för sig så pass mycket.  (Sune, organisations‐

representant) 

– Dom  tar  för  sig mer och mer. Från början  en  tyst grupp  som mest  lyssnade.  […]   De 

börjar ta för sig ganska rejält. Mer som någorlunda likvärdiga partners. (Anders, organisa‐

tionsrepresentant)  

– Det är  flera utav deltagare som har stärkts  i sin  förmåga att beskriva sin situation eller 

sina synpunkter. Det finns en respekt för dom som människor i det här projektet. […] Det 

har ju säkert förekommit också att vi från myndigheterna kväver. Men, jag tycker ändå att 

det  finns ett sånt klimat så att man vågat  framträda  i högre grad. […] Det blir  inte bara 

gnäll utan det blir lite konstruktivt, man bara inte gnäller på myndigheterna. Man säger, 

man borde kunna göra på ett annat sätt eller man försöker hitta lösningar eller utgångar, 

inte bara skäller på oss.  (Sune, organisationsrepresentant) 
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– Dom som var med  i ett  tidigt  läge har på nåt vis mer agerat, känt sig som  fullvärdiga 

partners, upplever jag i alla fall. Man är inte rädd och prata, man har väl så bra idéer som 

alla andra och dom har helt enkelt smält in och varit väl så viktiga enskilda personer i ut‐

vecklingspartnerskapet, tycker jag.   […] Man har som brukare på nåt vis i det här skapat 

sig en identitet som gör att man kan säga ifrån. [...] Och ställer krav på oss andra. (Hans, 

organisationsrepresentant) 

Trots det är målgruppens representanter inte helt nöjda med sitt inflytande: 

– Vi har ju försökt och komma med våra synpunkter och våra åsikter. Vi skulle få vara med 

och vi skulle få synas och höras vi också. Då har det ju kallats ett underifrånperspektiv. Nu 

börjar det på och känns som att ett underifrånperspektiv då är man ju alltså nere på golvet. 

Dom säger ju att dom lyssnar på oss. Dom tar ju inte riktigt oss på allvar. Det låter mer än 

vad det egentligen är. (Maj, målgruppsrepresentant) 

Vi skulle  ju vara hälften av organisationen. Ni är  ju med och det är  ju  fifty  fifty men det 

känns  inte så, säger Maj och Britta  (också målgruppsrepresentant) anser att det är 

svårt att bibehålla underifrånperspektivet under projekts gång:  

– Deltagarna ska ju ha den styrande rollen och myndigheterna och organisationerna ska ha 

den stödjande. Det  tycker  jag  inte riktigt att det har varit. Ordföranden  tar själv mycket 

egna beslut som  jag uppfattar  inte är  förankrade  i deltagargruppen då. Det tas  ju  inte så 

mycket beslut direkt i UP. Det tas ganska mycket beslut på personalmötena då och där är ju 

inga deltagare med.  

– Vi  sitter där  som  en  representant  fast vi  inte har någon officiell makt.  (Karolina, mål‐

gruppsrepresentant) 

Målgruppsrepresentanten Britta säger å ena sidan att det inte alltid känns som att 

de har något att säga till om medan hon å andra sidan säger att vi har lärt de andra 

deltagarna  [läs  organisationsrepresentanterna]  att  lyssna  på  vad  vi  säger.   Hon 

framhåller att det är positivt att målgruppsrepresentanterna vågar säga  ifrån, när 

exempelvis organisationsrepresentanterna har korkade  åsikter, och  att övriga då 

lyssnar  till  dem. Organisationsrepresentanterna  instämmer med  att målgruppen 

kommer till tals: dom är ju starka individer var och en som sitter i UP:et så nog, det är ju 

inte  så  att  deras  röst  inte  hörs  säger  organisationsrepresentanten  Susanne  och 

organisationsrepresentanten  Gösta  poängterar  att man  lyssnar  ju  på  dom  på UP‐

möten och i dom grupper dom har suttit och tar till sig synpunkter. Jag tycker inte att dom 

har blivit undanskuffade.  

– I dom faktiska frågor som har diskuterats så tror jag nog att man har lyssnat minst lika 

mycket på deltagarna  som man har  lyssnat på  organisationerna. Så  länge det  inte  finns 

såna väldigt brännheta frågor tror jag att det har fungerat och man har haft ett bra infly‐

tande. (Ulf, organisationsrepresentant) 
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Det finns också röster som höjs om att målgruppens inflytande är för stort: 

– Dom har tagit plats och fått den, men sen också att dom har förstått mer och mer själva 

sin roll i UP. […] Nu säger dom ifrån […] Sen om man ser på inflytande på hela projektet, 

alltså  på  deltagarna  i  stort  så  tycker  jag  ändå  att  dom  har  ett  väldigt  stort  inflytande. 

Kanske för stort ibland, känner jag då. (Gunilla, organisationsrepresentant) 

Just reaktionerna kring att målgruppen får för stort inflytande kommer jag speciellt 

i kontakt med vid ett tillfälle då jag i samband med UP‐mötet i januari 2007 poäng‐

terar  vikten  av målgruppens  inflytande  –  deltagarinflytandet  –  i  enlighet med 

intentionerna  i projektet. Direkt efter mötet så kommenterar en av organisations‐

representanterna  att  brukarna  har  för  mycket  inflytande.  En  annan  organisations‐

representant uttrycker sig så här:  

– Bara för att det är ett deltagarpojekt så betyder inte det att deltagarna bestämmer vad vi 

ska göra. Det är ett UP, alltså det är en hel grupp som ska vara med och tillsammans fatta 

beslut om saker och ting. (Kajsa, organisationsrepresentant) 

Här är vi återigen inne på att om organisationsrepresentanterna ser deltagarinfly‐

tande och underifrånperspektiv som att målgruppens önskningar ska verkställas, 

då behöver inte heller organisationsrepresentanterna engagera sig i själva projektet 

i så stor utsträckning. Detta är synd eftersom det finns god kompetens inom med‐

verkande organisationer som inte tas tillvara i tillräckligt stor utsträckning.  

Är  det  kanske möjligt  för målgruppsrepresentanterna  att  få  ännu mer  infly‐

tande och vara med och styra mer:  

– Det är fullt möjligt tycker nog jag. Kanske dels i personalfrågor kunna sticka fram nosen 

lite  till  och vi har  ju  också  tillsatt  ordförande  och  såna  saker. Där har man  kunnat haft 

betydligt mer  och  säga  till  om,  om man  har  tagit  det  initiativet.  (Hans,  organisations‐

representant) 

– Som partnerskap så skulle vi ha kunnat involverat dom mera i själva, alltså i avgörande 

och beslutstagande eller framtagande av beslut så, så i ett högre grad. Men det har ju ändå 

varit under förutsättning att man har velat. Så tycker jag nu också att man borde ha kanske 

engagerat eller involverat vissa, ja när man tar fram vissa underlag till beslut alltså i högre 

grad  alltså.  Lita  på  att  man  har  både  intresse,  förmåga  och  ansvar  där  då.  (Sune, 

organisationsrepresentant) 

Ordet underifrånperspektiv kan tolkas på litet olika sätt. Underifrånperspektivet har 

präglat vår verksamhet och målgruppen har  suttit med vid beslutsbordet, säger  företrä‐

dare för Egenkraft. Det talas om det demokratiska underifrånperspektivet och ett tydligt 

underifrånperspektiv där målgruppen är delaktig och har möjlighet att påverka.  

– Deltagarnas synpunkter skulle väga tungt. […] Jag tycker det var helt riktigt att det blev 

underifrånperspektivet. Det  var  ju  dom  vi  skulle  lyssna  till.  (Gösta,  organisationsrepre‐

sentant).  



 

63

I samband med UP‐mötet  i oktober 2007 säger en av målgruppsrepresentanterna: 

Underifrånperspektivet  –  vilket  konstigt  ord  egentligen. Det  betyder  ju  att  något  finns 

ovanför. I mötesprotokollet noteras att ordet underifrånperspektiv är ett väldigt hie‐

rarkiskt ord och att deltagarna vill undvika att använda det. Istället vill de kalla det 

för erfarenheter från målgruppen eller deltagarperspektiv.  

Vid UP‐mötet i december 2006 tillsätts förutom den koordinerande ordföranden 

även en förste vice ordförande, organisationsrepresentant, och en andre vice ord‐

förande, målgruppsrepresentant,  för år 2007. Dock upplever  inte målgruppen att 

deras vice ordförande fyller någon funktion och får så mycket att säga till om:   

– Vi tillsatte en andre vice ordförande, på papperet i alla fall. […] Jag undrar lite över syftet 

med  det  hela. Annat  än  att  visa  på  det  här  fantastiska  underifrånperspektivet.  (Britta, 

målgruppsrepresentant) 

Även målgruppsrepresentanten Maj upprörs över att de båda vice ordförandena 

används i för liten utsträckning: 

– Det vart ju flera som vart vice ordförande. Det är ju inte så att det är ordföranden som 

måste prata alla gånger egentligen. Det finns ju två stycken till i det här men dom har ju 

aldrig någon gång fått sagt någonting egentligen. […] Kunde ju ge dom en chans en gång 

och  dom  också  fick  prata  då. För  det  är  ju  faktiskt  så  att  det  här  projektet  hade  ju  inte 

kommit till om inte vi deltagare hade funnits.  

Min bild av målgruppens inflytande på UP‐möten och i styrningen av projektet är 

att målgruppsrepresentanterna har möjlighet att yttra sig  i alla  frågor men att de 

till exempel i de ekonomiska diskussionerna inte bryr sig och/eller inte släpps in i 

dessa diskussioner.  Dessutom finns en osäkerhet kring vad målgruppen klarar av 

och vilka roller personer från målgruppen kan inta.  

 

ROLLEN – NÅGOT OKLAR 

Individens eller gruppens representant 

Hur mycket representerar målgruppsrepresentanterna sig själva som individer och 

i vilken utsträckning representerar de en större grupp? När det gäller detta  finns 

det  både  olika  förväntningar  och  sätt  att  se  på  rollen  som  representant.  En  del 

menar  att  en målgruppsrepresentant  enbart  kan  representera  sig  själv  och  sina 

erfarenheter, andra menar att representanten kan företräda hela gruppen. 

Målgruppsrepresentanternas  roll  vid UP‐mötena  från  början  handlar mycket 

om  att  representera  sig  själv  som  långtidssjukskriven  eller  som  långtidsarbetslös 

individ.  Med de egna beredningsmötena inför UP så blir det mer gruppens åsikter 

som kommer  fram  i  samband med UP. Detta eftersom gruppen oftast  ställer  sig 

bakom det som diskuteras vid beredningsmötena och när det sedan tas upp på UP 

så blir det i gruppens namn. Åsikter som framförs av en enskild individ i samband 
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med  beredningsmötet  framförs  som  en  synpunkt  från målgruppen  under  deras 

punkt på dagordningen vid UP‐mötet. Gruppen i det här fallet är en samling av de 

personer från målgruppen som är representanter  i UP. Den större gruppen delta‐

gare i projektets aktiviteter är däremot inte involverade så tydligt inför UP‐mötena. 

Om målgruppens representanter är gruppens eller individens representanter det är 

frågan och något som organisationsrepresentanterna har åsikter kring. Några fram‐

håller att det är viktigt att försöka sträva mot att vara gruppens representant:  

– Just den här representativiteten. Det finns ju ingen sådan, tycker jag. Och i våra system 

så jobbar vi ju bara efter representativitet egentligen. Alla sitter vi ju på ett mandat. Och 

förväntar oss att alla ska göra det och liksom tänker då deltagarnas punkt utifrån att ja dom 

ska minsann prata ihop sig och så ska dom komma med något intelligent. (Susanne, organi‐

sationsrepresentant) 

– Det  handlar  väldigt mycket  om  personliga  erfarenheter. Men  jag  vet  ju  att  dom  har 

försökt och ha beredningsmöten för att försöka få det till en mer generell nivå. För det är väl 

det som är viktigt ändå att man får någon sorts majoritetsuppfattning. Att det inte hamnar 

på individnivå. (Gunilla, organisationsrepresentant) 

 

Andra kommentarer  rör mer att det  endast är den  individuella  representationen 

som är möjlig: 

– Nej, något  större  ansvar  än  sin  egen  resa det  tycker  jag  inte man  kan  säga. Och  inte 

heller kräva. […] Det är ju personer med den problembild som dom har. […] Så att nåt sånt 

kan man inte kräva. (Susanne, organisationsrepresentant) 

– Dom kan ju inte ta nåt ansvar alls. Dom är ju en grupp men företräder ju ingen annan 

än sig själva. (Sune, organisationsrepresentant) 

– Dom  representerar  ju  ofta mest  sig  själva då. Dom  representerar  ju  inte någon  större 

grupp dom heller vad jag förstår. (Eva, personal). 

Organisationsrepresentanten Ulf lyfter dock fram en helt annan aspekt och menar 

att det kan vara bra att det är individers enskilda åsikter som hörs på UP‐mötena 

och  inte enbart gruppens gemensamma åsikter. Han anser att de udda och avvi‐

kande rösterna är värdefulla och att dessa kan tillföra mycket intressant.   

Nu  ska  vi  komma  ihåg  att  målgruppsrepresentanterna  egentligen  inte  har 

någon  tydlig  formell  organiserad  grupp  att  representera. Är  det  gruppen mål‐

gruppsrepresentanter  (som  samlas  i beredningsmöten)  eller  är det gruppen med 

aktiva deltagare  i projektet  (som samlas  ibland  i deltagarmöten) eller är det hela 

målgruppen (något svårdefinierad) som kan och vill vara med i Egenkraft? 
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Erfarenhetsgivande eller ansvarstagande partner 

Vad får målgruppen ta ansvar för och vad förväntas den ta ansvar för? Räcker det 

med att dela med sig av erfarenheter eller krävs ett större ansvarstagande? 

För det första är målgruppens roll som partner i partnerskapet inte helt okom‐

plicerad. De är deltagare i verksamheten – och som sådana mottagare av projektets 

verksamhet. Men,  som partner  i utvecklingspartnerskapet  förväntas målgruppen 

dela med  sig  av  sina  erfarenheter och vara med  i  styrandet  av projektet. Denna 

partner  får på så sätt  flera roller: de  tillhör målgruppen  för verksamheten, repre‐

senterar  målgruppen  och  ingår  som  en  form  av  arbetsgivare  för  den  projekt‐

anställda personalen. 

– 2006 var  ju praktikanterna ungefär våra arbetsgivare och samtidigt dom som  jag skulle 

arbetsleda. Snacka om förvirrade roller.  (Carina, personal) 

 

Kan målgruppens  representanter  enbart  ta  ansvar  för  att  förmedla  erfarenheter 

eller  kan  de  ta  ett  större  ansvar  och  vara med  i  styrandet  även  när  det  gäller 

ekonomi och personalfrågor?  I partnerskapsavtalet  för Egenkraft  står  att  läsa att 

som part förväntas man: 

…  på  ett  konstruktivt  och  positivt  sätt  bidra  till  att  utveckla  och  genomföra  projektet  i 

samarbete med övriga parter i en process där allas deltagande och engagemang är likvärdig. 

Ingen part ska väga tyngre än någon annan samtidigt som respektive parts kompetens och 

kunskap ska respekteras och tillvaratas.  

Om det har varit mer av erfarenhetsgivande  eller ansvarstagande  från målgrup‐

pens sida handlar också om vad man  lägger  in  i begreppen. Organisationsrepre‐

sentanten Gunilla menar  exempelvis  att målgruppen  fått  veta  att  de  ska  ha  en 

erfarenhetsgivande roll och därmed att det  förväntas av dem att dela med sig av 

sina erfarenheter: 

– Dom är ju med i UP därför att dom ska bidra med sina erfarenheter och sin syn på saker 

från andra hållet, än vad dom andra organisationerna ska göra. Och då tycker jag dom har 

ett ansvar att göra det, föra fram det. (Gunilla, organisationsrepresentant) 

– Varför dom är med det är  ju  för att dom skulle dela med sig av erfarenheterna. (Gösta, 

organisationsrepresentant) 

En annan aspekt är att målgruppen består av  långtidssjukskrivna och  långtidsar‐

betslösa vilket kan avspegla sig i förväntningarna:  

– Utifrån att en del är sjuka och det i sig gör ju att det blir väldigt svårt att ta ansvar, ett 

långsiktigt ansvar. […] Förväntningarna från andra UP‐ledamöter kanske inte har varit så 

stora heller för att dom ska ta nåt ansvar. Kravet har inte funnits eller förväntningen har 

inte funnits och då kanske man inte gör det. (Gunilla, organisationsrepresentant) 
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– Det är svårt för dom att ta nåt större ansvar. […] Nåt övergripande har jag ju svårt och 

se att man kan ta om man bara är med på delar av resan. Så får man ju inte glömma att det 

här  är personer då  som,  ja man har varit  begränsade på många  olika  sätt, man har  inte 

orkat. Men det är flera personer då som inte har orkat ta det här, ja lite djupare ansvaret då. 

Men, det ligger ju i sakens natur. (Ulf, organisationsrepresentant) 

Att dela med sig av sina erfarenheter, det är att ta ansvar. På det sättet menar orga‐

nisationsrepresentanten Håkan att målgruppen tar ansvar: 

– Jag tror dom kan ta ett väldigt stort ansvar faktiskt. För dom kan ta ansvar för att berätta 

vad dom tycker,  tänker och känner. Däremot så ska man  ju  inte avkräva dom  liksom  lös‐

ningar (Håkan, organisationsrepresentant) 

Håkan utvecklar  tankarna och menar att målgruppen har  tagit ett ansvar genom 

att  vara  delaktig  och  leverera  erfarenheter.  Det  ansvar  som  kan  förväntas  av 

målgruppen är att dom tar ansvar för sin egen erfarenhet. Också målgruppsrepresen‐

tanterna  instämmer med  att de  tar  ansvar genom  att dela med  sig  av  sina  erfa‐

renheter:  

– Det man egentligen ska ha som ansvar det är väl och komma med sina egna och gruppens 

åsikter eller tankar eller vad man nu ska kalla det för. (Maj, målgruppsrepresentant)  

– Ett ansvar är ju att vi är närvarande och att vi är engagerade. Och sen, vi kommer ju med 

synpunkter. (Britta, målgruppsrepresentant) 

 

Flera av organisationsrepresentanterna talar om att målgruppen som individer kan 

ta ansvar. Förutom att dela med sig av personliga erfarenheter så handlar det om 

att ta ansvar för enskilda uppdrag som målgruppsrepresentanten tagit på sig som 

individ:  

– Jag skulle nog vilja kalla det för engagemangsförhållande. Att man engagerar sig och sen 

alltså ansvar i bemärkelsen att man inte går hem och struntar i allt utan att man följer upp 

det man har pratat om. […] Genomföra en konferens om man har lovat det eller. […] Det 

är alltså mer mot engagemang än vad det är mot krav. Man kan väl prata om ansvar i och 

för sig men då är det  ju mer ett personligt ansvar än ett  juridiskt.  (Hans, organisations‐

representant) 

Organisationsrepresentanterna Sune och Gösta upplever också att målgruppsrep‐

resentanterna tar ansvar för de uppdrag som de tar på sig som individer: 

–  Som  individer  har  dom  ju  gjort  det.  […]  Både  engagerat  och  på  olika  sätt  deltagit  i 

utvecklingen och dom aktiviteter  som har varit. Som  individer  så  tycker  jag att man  tar 

ansvar. (Sune, organisationsrepresentant) 
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– Man har tagit sitt eget ansvar för att ur sitt eget perspektiv försöka göra ett så bra jobb 

som möjligt. […] En del av dom har ju haft ett stort kunnande inom vissa frågor och drivit 

dom starkare än kanske andra frågor. (Gösta, organisationsrepresentant)  

En konkret fråga är vilket ansvar som målgruppens representanter bör och ska ha 

när det gäller ekonomin i projektet. Här går meningarna och förväntningarna isär.  

Det gemensamma ansvaret för partners i ett utvecklingspartnerskap tas naturligt‐

vis upp samtidigt som organisationsrepresentanterna rannsakar sig själva när det 

gäller hur de har lyckats förmedla detta till målgruppens representanter: 

– Om man  ska  se  helhetsansvaret  för  projektet,  just  ur  ett  ansvarsperspektiv  så  har  vi 

kanske inte riktigt förmedlat, man kan ställa mycket krav men man, känner att man inte tar 

riktigt ansvar. Och sen hur man ska göra mer när det gäller,  till exempel med ekonomin 

som  ju  också  är UP:s  gemensamma  ansvar  faktiskt. Det  är  så  det  ser ut  i  ett EQUAL‐

partnerskap eller  i en demokratisk organisation,  i en styrelse eller vad det nu är,  i vilken 

förening  som  helst  så  har man  ju  ett  gemensamt  ansvar  och  ett  gemensamt  arbetgivar‐

ansvar. Det här har vi nog inte lyckats förmedla. (Kajsa, organisationsrepresentant) 

– Egentligen  kan  dom  bara  ta  ansvar  för  sig  själva.  […] Egentligen  har  dom  bara  sitt, 

ansvar för sig själva. Men, att sitta i ett UP innebär ju också ett ansvar för UP:et och när 

vi har bjudit in dom att sitta vid bordet så innebär det ju faktiskt visst ansvar för ekonomin, 

även om dom själva  inte har  lagt  in, som vissa organisationer har gjort,  lagt  in kontanta 

medel.  […]  Så  att  ansvaret  är  egentligen  arbetsgivaransvar,  delaktighet  kring  ekonomi‐

frågorna,  att  få  projektet  att  uppnå  projektmålen. Det  är  ett  ansvar  när man  kliver  in. 

(Kajsa, organisationsrepresentant) 

– Rent juridiskt kan dom väl knappast förbinda sig så mycket men ett EQUAL‐projekt, hela 

andemeningen med det är ju att det är ett partnerskap där man går in på lika villkor. Och i 

och med att man då inte kan köra över varandra så handlar det ju mer om samförstånd och 

god vilja  och  den nivån  då  kan  väl  dom här  personerna  engagera  sig  och  committa  sig. 

(Hans, organisationsrepresentant) 

Frågan om målgruppens ekonomiska ansvarstagande ställs på sin spets i samband 

med att de ekonomiska svårigheterna för Egenkraft synliggörs hösten 2006. Finns 

det tillräcklig kompetens bland målgruppens representanter för att vara med och 

ta ett ekonomiskt ansvar eller ska målgruppen inte behöva bry sig om ekonomin? 

Organisationsrepresentanten Ulf funderar över om det kan vara så att målgruppen 

inte  känner  att de har  förutsättningar  att  ta  ansvar.  I det här  läget  kan  en  stilla 

undran  också  vara  om  organisationsrepresentanterna  verkligen  förväntar  sig  att 

målgruppen  ska vara med och  ta  ett  ekonomiskt  ansvar. Organisationsrepresen‐

tanten Kajsa lyfter fram att målgruppen inte riktigt varit med i helheten och kanske 

inte heller förstår att de har möjlighet att vara med i de övergripande ekonomiska 

diskussionerna. Samtidigt menar hon att målgruppen behöver viss stöttning: 
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– Vi är  lika, alla har samma ansvar, alla har samma roll, vi är ett UP. […] Vi har aldrig 

sagt att det här får inte ni eller det här är graderingar eller det här är bara organisationer 

som kan. Så har vi ju aldrig sagt utan det har varit öppet. Det har funnits möjlighet men 

jag  tror att på nåt sätt så måste man göra det  tydligare och också ha stödsystem  för det. 

(Kajsa, organisationsrepresentant) 

Att organisationerna har ett ekonomiskt ansvar  för hur det går  i projektet är det 

ingen som motsätter sig. Ett särskilt  tungt ansvar vilar på de organisationer som 

bidrar med kontanta ekonomiska medel till Egenkraft. Det  ligger väl  i sakens natur 

att det måste vara organisationerna som står bakom det ekonomiskt, säger Ulf (organisa‐

tionsrepresentant) och menar att målgruppen  inte kan  ta något  faktiskt stort ekono‐

miskt ansvar i egentlig mening. Organisationsrepresentanten Hans instämmer: 

– När det har pratats  ekonomi då har vissa myndigheter varit mer  inblandade. Vilket är 

fullt naturligt för det är dom som lägger upp pengarna så att säga. Och ambitionen i pro‐

jektet har väl varit att dom som går in och jobbar i projektet och in med verksamheten ska 

ha ett projekt att ägna sig åt och  fokusera på det,  inte och sitta och diskutera  finansiering 

och sånt där. Det ska vara löst i projektet. (Hans, organisationsrepresentant)   

Målgruppsrepresentanterna  tar upp16  att de  inte  känner  samma  ekonomiska  an‐

svar som organisationsrepresentanterna och inte heller känner så stort behov av att 

påverka budgeten. Detta avspeglar sig också  i  intervjusvaren, då exempelvis Maj 

från målgruppen uttrycker sig så här: 

– Vissa grejer kan jag väl tycka att, ja men det där kunde dom ju hålla lite för sig själv. Det 

där [ekonomi och budget] har vi inte så mycket med att göra. […] För min del så känns det 

som att det där kan  ju  inte  jag göra nånting åt eller påverka. Det blir ganska  jobbigt att 

sitta och prata om alla dom här siffrorna och alla dom här tabellerna. […] Det är väl tänkt 

så, att alla ska vara delaktiga i det här. (Maj, målgruppsrepresentant) 

–  Ibland  tycker  jag  det  har  varit  väldigt  långa  presentationer  [om  ekonomin  på  UP‐

mötena]. Vi rår ju inte över det utan den är ju, ekonomin är ju som den är. Och den som 

har hand, eller har huvudansvaret hoppas man ju sköter det där så att det ska funka. […] 

Kanske inte behöver ta upp halva UP bara för ekonomin. (Maj, målgruppsrepresentant) 

Däremot Britta, som också är målgruppsrepresentant, lyfter fram ansvaret som de 

ändå  har  som  partner  i  utvecklingspartnerskapet. Hon  upplever  dock  att mål‐

gruppen inte alltid är att räkna med när det gäller ekonomiska spörsmål:  

– Den här penningabiten och sånt, den har vi ju inte haft direkt något [ansvar]. […] När 

det  är  någonting  som  ska  tas  beslut  så  är  vi  ju  med.  Det  är  ju  sällan  det  är  några 

diskussioner när det tas till beslut utan för det mesta i alla fall så är ju alla överens. Det är 

                                                 
16 Frågan om målgruppsrepresentanternas ansvar diskuteras bland annat vid en erfarenhetsträff 30 

augusti, 2007. 
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väl ett ansvar det också  för vi är  ju delaktiga  i dom beslut som har tagits på UP. (Britta, 

målgruppsrepresentant) 

– Förra hösten då var det  ju  sånt  fokus på  budgeten  och då var vi  ju  inte heller  riktigt 

tillräkneliga  på  nåt  vis.  […] Det  känns  som  att  vi  i  deltagargruppen  har  kommit med 

idéerna  och  så  skulle  det  ju  vara  också men  samtidigt  så  behöver man  ju  vara med  i 

beslutena också. […] Men det är ju också en experimentverkstad för det är ju inget annat 

EQUAL  som har haft  så här  heller  [målgruppen med  som  partner].  (Britta, målgrupps‐

representant) 

Frågan är vilket ansvar som målgruppen kan ta och när de är redo att ta ett större 

ansvar:  

– Dom  rekryteras  på  basis  av  att  dom  har  ett utanförskap. Dom  har  ett underläge  från 

början. […] När i det här kan vi börja lägga på ett ansvar? Hur tidigt och hur sent? I vårt 

fall  tror  jag  vi  har  gjort  det  alldeles  för  sent.  Vi  har  inte  gjort  det  alls.  (Susanne, 

organisationsrepresentant) 

– Jag vet  inte riktigt var man ska sätta ribban. För någonstans så är det  ju så att det går 

inte  och  ha  samma  ansvar  som  en  myndighets‐  och  organisationsrepresentant.  Det  är 

skillnad  också  på  ansvaret  tycker  jag  mellan  dom  tunga  organisationerna  och 

myndigheterna och de organisationer som inte går in med kontant medfinansiering och allt 

det här. Det blir  ju ett annat ansvar när man sitter på dom här stora. Är man dessutom 

sjukskriven och arbetslös så blir det liksom ytterligare en nivå. (Carina, personal) 

Trots allt så uppfattar både personal och organisationsrepresentanter att de rutine‐

rade målgruppsrepresentanterna tar mer ansvar allteftersom projekttiden går: 

– Man märker  ju  att dom  som  har  suttit med  längre  kliver  ju  i  och  tar mer  ansvar  för 

verksamheten och  för att säga  ifrån eller säga saker på UP.  […] Det tar  tid att växa  in  i 

rollen. […] Och då ser man ju vilken som sitter där i UP, att det är många av dom som har 

fått, att dom har vuxit mycket  i att dom har klivit  in och  tagit ansvar  för vissa delar då. 

(Carina, personal)  

– Det [erfarenhetsgivande] tror  jag har mer och mer  förskjutits mot ansvarstagande. […] 

Det har ju bildats en grupp där som har tagit mycket ansvar. […] Under dom perioderna 

när dom har varit praktikanter tycker jag dom har tagit väldigt mycket. (Eva, personal) 

– Dom har också  lärt sig att kliva  fram och göra det på rätt sätt. […] Att vara delaktig  i 

projektet  och  ta  ansvar  för  slutprodukten  och  alltihopa  och  inte  bara  delta  i  aktiviteter. 

(Gunilla, organisationsrepresentant) 

Kompetensfrågan är även den aktuell när det gäller att  ta ansvar. Har målgrup‐

pens representanter tillräcklig kompetens för att ta ansvar? Inledningsvis kommen‐

terar målgruppsrepresentanterna att de känner sig i underläge på UP‐möten då de 

inte är vana vid  språket och  inte har någon  sammanträdesvana.  I  samband med 

mina intervjuer och andra samtal med målgruppsrepresentanter reagerar jag på att 
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flera av dem inte har läst grundläggande dokument rörande projektet, som exem‐

pelvis ansökningshandlingarna. I och med detta så kan det också vara svårt att för‐

stå vad som ska utföras inom projektet.  

För organisationsrepresentanterna gäller det att ge ansvar till målgruppen och 

också  tro  att målgruppsrepresentanterna  är beredda  att  ta  ansvar  samtidigt  som 

det är viktigt att visa hänsyn mot den sårbarhet som den aktuella målgruppen kan 

ha. Det blir härmed en balansgång mellan ansvar och hänsyn.  

 

 

REPRESENTERAD MED VISST INFLYTANDE 

Under genomförandefasen är målgruppen väl representerad i flera olika samman‐

hang och de har ett stort inflytande över aktiviteterna som ordnas inom ramen för 

projektet. På UP‐mötena kommer målgruppen till tals, även om den egna punkten 

är på både gott och ont. När verksamheten och ekonomin behöver stramas upp får 

dock målgruppen mindre  inflytande. Nu  flyttas  besluten  om  verksamheten  till 

personalgruppen och där är målgruppen  inte med. De ekonomiska frågorna han‐

teras av organisationsrepresentanterna från de organisationer som satsat kontanta 

medel i Egenkraft och i den så kallade budgetgruppen får målgruppen inte delta.  

Hur idéerna om målgruppens medverkan översätts blir mer konkret under ge‐

nomförandefasen. Exempelvis när målgruppsrepresentanter ska rekryteras till UP 

så sker detta på ett  informellt sätt. De som rekryteras är personer som är aktiva  i 

huset och rekryteringen sker  inte på något demokratiskt sätt. Under perioden ut‐

kristalliserar det sig också i vilka frågor som målgruppen involveras. När det gäller 

aktiviteter i huset är den engagerad men inte när det gäller ekonomiska frågor.  

Under genomförandefasen  får representanterna  för målgruppen benämningen 

deltagare. Utvecklingen fram till den benämningen började med brukare och sedan 

en kort period expert. Brukare kan uppfattas som en passiv roll och eftersom mål‐

gruppen i det här projektet skulle ha en ganska aktiv roll så kan det ha varit en an‐

ledning  till  att brukare övergavs  i  ett  tidigt  skede. Den korta period  som  repre‐

sentanter  från målgruppen  kallades  för  experter  var  i  samband med  att  experts 

lanserades i det transnationella samarbetet. Men, att vara expert kan uppfattas som 

mer kravfyllt än att vara deltagare. Just benämningen deltagare är den som varat 

längst under projekttiden och som också använts av representanter från både mål‐

gruppen  och  organisationerna  (se  citaten  i detta  kapitel). Benämningen  som ges 

signalerar rollens innehåll och förväntningar på rollen både från målgruppen och 

från  andra. När  det  gäller  benämningen  deltagare  är  det  också  på  sin  plats  att 

fundera över om den  signalerar ett deltagande  i projektets aktiviteter mer än att 

vara partner och därmed delaktig i styrandet av projektet?  

Den  egna punkten på dagordningen är  intressant då den ger målgruppen  en 

unik möjlighet att komma  till  tals, men  samtidigt  tar den bort  fokus  från övriga 

punkter  på  dagordningen.  Gruppen  får  inflytande  samtidigt  som  den  tappar 
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inflytande, eftersom fokus flyttas från många punkter på dagordningen till endast 

en punkt – den egna. Frågan är därför om den egna punkten  innebär makt eller 

förlorad makt  för målgruppen? Mina  intervjuer  och  observationer  tyder  på  att 

målgruppen engagerat sig  i den egna punkten, men inte  i så stor utsträckning på 

de övriga av dagordningens punkter. En annan aspekt rörande den egna punkten 

är att genom att ”ge” målgruppen en egen punkt  får gruppen ytterligare en sär‐

ställning  i partnerskapet. Punkten skiljer ut målgruppen  från övriga partners och 

det kanske  snarare  skapar distans än  sammanför olika partners  i  ett gemensamt 

samarbetsprojekt.  

I UP  har målgruppen  hälften  av platserna men  innebär det  också  hälften  av 

makten? Mitt  resonemang  kring  den  egna  punkten  stödjer  inte  ett  sådant  på‐

stående. Under genomförandefasen har målgruppen visserligen varit mån om att 

fylla platserna i UP, men eftersom vissa frågor av vikt istället har hanterats i perso‐

nalgrupp och budgetgrupp har målgruppen tappat makt under den här perioden. 

Den tydligaste händelsen när målgruppen hålls utanför är i samband med de eko‐

nomiska problemen  för Egenkraft. Då  är det budgetgruppen  som  samlas  för  att 

lösa den uppkomna situationen och viktiga aktörer i det sammanhanget är repre‐

sentanterna  från organisationer  som  satsat pengar  i projektet. Att  ta  ekonomiskt 

ansvar är en del i ansvaret med att styra projektet. Kan den aktuella målgruppen i 

Egenkraft  vara med  och  ta  ett  ekonomiskt  ansvar? Har de  som  är  långtidssjuk‐

skrivna förmåga att göra det och är det rimligt att förvänta sig att de ska göra det?  

Förutom målgruppens kompetens och till viss del självförtroende att  ta på sig 

uppdrag handlar nog ansvarsfrågan också om  ifall organisationsrepresentanterna 

vågar släppa ifrån sig makt. En annan svårighet under genomförandeperioden har 

varit huruvida målgruppens synpunkter har varit individens eller gruppens åsik‐

ter. En strävan  från vissa organisationsrepresentanter har varit att  få mer av syn‐

punkter på generell eller gruppnivå.  
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OM MEDVERKAN I AVSLUTNINGSFASEN 

Avslutningsfasen i projekt kan ses som en reflekterande fas, vilket även är fallet för 

Egenkraft och såsom jag valt att hantera innehållet under denna del.  Här reflekte‐

ras kring målgruppens inflytande som partner, ifall rollen som partner är likvärdig 

i  förhållande  till övriga partners  samt vilken påverkan målgruppens medverkan 

har på partnerskapet.   

 

Aktiva och engagerade proffsdeltagare 

Inflytande och delaktighet  för målgruppen poängteras under hela projekttiden.  I 

slutet är det en  liten dominerande grupp med duktiga och engagerade personer 

som representerar målgruppen. De får därmed ett stort inflytande:  

– Det har utvecklats en hierarki inom Huset av extremt professionella, vältaliga företrädare 

för  förmånstagarna. Det har utvecklats  en  elitgruppering  i dom  som ofta  tar  sig  ton och 

förespråkar och säger att det här tycker vi. Det som framförs av dom här elitförmånstagarna 

stämmer  inte riktigt med den bild som vi  fångar  från andra.  (Håkan, organisationsrepre‐

sentant) 

– Det  finns  ju deltagarinflytande. Det har varit  för  lite olika deltagare. Vi har haft några 

deltagare som har hörts och synts väldigt mycket, men dom är också extremt kunniga och 

utvecklas väldigt mycket och kan också försvara deltagarperspektivet vilket är positivt. Från 

början när deltagarna inte vågade öppna munnen till nu när dom faktiskt tycker saker och 

ting. Vissa är mer delaktiga och  finns med väldigt mycket. (Kajsa, organisationsrepresen‐

tant) 

De målgruppsrepresentanter som har lång erfarenhet i Egenkraft blir en stark röst.  

Det har blivit en deltagarelit, säger Gösta (organisationsrepresentant). Detta avspeg‐

lar ett maktförhållande inom målgruppen:  

– Det är dom som varit engagerade över tid som kan  lägga synpunkter. En handfull per‐

soner av brukare/deltagare som har ett reellt inflytande. Dom har påverkat riktigt mycket. 

(Ulf, organisationsrepresentant) 

– Det  blir  järntrustens diskussioner  som  ligger  till grund  för dom  inlägg  och det  arbete 

man gör. Det blir deras uppfattning som blir framförd. (Gösta, organisationsrepresentant)  

Målgruppsrepresentanterna  är medvetna  om  situationen  och  förstår  att  det  kan 

uppfattas som om det är några få personers åsikter som hörs eftersom det ofta är 

samma personer som framför synpunkter, exempelvis på UP.  Ibland känner vissa 

av dem också att det inte är någon idé att engagera sig ifall en del tycker att de är 

med överallt. Målgruppsrepresentanten Britta framhåller dock att det är inflytande i 

arbetsgrupperna  även  om  det  nu  är  ett  fåtal  personer  som  har  varit  engagerade. Mål‐

gruppsrepresentanten Maj  anser  att utvecklingen mot  en  liten grupp, där det  är 



 

73

samma personer hela tiden, inte är bra. Ju fler deltagare, desto mer vinklingar från alla 

håll skulle dom få, säger Maj.  

Även personalen instämmer att det är olyckligt med denna koncentration av rep‐

resentanter från målgruppen: 

– Det är ju samma deltagare väldigt mycket. Det är samma personer. Så det är nog ingen 

breddning utav deltagarinflytandet. Dom deltagare vi har är  ju aktiva och  för  fram  sina 

åsikter och synpunkter. Det är ju en väldigt liten grupp. (Eva, personal) 

– Dom deltagare som har varit aktiva har haft väldigt bra inflytande. Det är inte så många 

som har varit aktiva. Vi har fått några som har blivit väldigt starka. (Eva, personal) 

 

Målgruppsrepresentanterna som varit engagerade och involverade i partnerskapet 

har blivit en stark röst i Egenkraft. Ändå kan inte målgruppens representanter jäm‐

ställas med organisationernas representanter.  

 

Knappast en likvärdig partner 

 

Gemensamt  ansvar  och  lika  villkor  för  alla  partners  i  utvecklingspartnerskapet 

framhålls  i dokumenten. Det  finns  flera  aspekter  som bidrar  till  att målgruppen 

inte ses som en likvärdig partner i förhållande till övriga involverade partners.  

Återigen kommer aspekten upp med att målgruppens representanter företräder 

sig själva som individer och inte tillhör någon organisation: 

– Dom är en  likvärdig part,  ja, men det känns ändå någonstans  i själ och hjärta som att 

balansen ändå  inte är hundraprocentig. En del av det beror  ju på att dom sitter där som 

enskilda individer och vi sitter där med en hel jädra organisation baki ryggen. Det blir ett 

styrkeförhållande där hur vi än bär oss åt. (Susanne, organisationsrepresentant) 

 

Målgruppen  satsar  inte  heller  ekonomiska medel  i partnerskapet. Det  som mål‐

gruppen främst bidrar med är målgruppsrepresentanternas egna erfarenheter:  

– Erfarenhetsmässigt så är dom ju definitivt det. Sen ekonomiskt så kanske dom inte är det 

men det är ju andra som inte har ekonomin heller. Alltså rena pengar. När man ska fatta 

beslut eller diskutera saker och ting så har ju dom sina erfarenheter eller dom tillför ju från 

sitt håll det som dom andra organisationerna tillför från respektive håll så deras erfarenhet 

är ju likvärdig. (Eva, personal) 

– Sen kan dom  ju  inte bli  likvärdiga partners  som dom  som  lägger  in  finansiella medel. 

(Kajsa, organisationsrepresentant) 

– Nej. Det är dom  inte. Flera utav organisationerna  i det har  ju  inga ekonomiska  inspel  i 

det här. Det är klart att det har betydelse  för hur stor eller stark man blir då. Så sitter  ju 
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organisationerna  inne med, har sina  långa erfarenheter  i det här med att styra och ställa 

med  sina  verksamheter.  Det  påverkar  ju  sättet  att  arbeta  på.  Det  blir  ju  liksom  på 

myndigheternas villkor. (Sune, organisationsrepresentant) 

Också organisationens storlek har betydelse och är en maktaspekt i partnerskapet. 

I det  fallet visar det sig att det  inte bara är mellan målgruppen och övriga  invol‐

verade som det är skillnader utan också mellan deltagande organisationer.  

– Det handlar ju om makt, pengar. Det är precis som att den fackliga organisationen aldrig 

kan bli  jämställd med  länsarbetsnämnden  i partnerskapet och där  sitter deltagarna ännu 

längre ner  i hierarkin, som man  inte vill att det ska vara. Det kanske är en  fara också att 

inte låtsas om att det finns en skillnad. (Carina, personal) 

– Vi är olika fraktioner, där vi har försäkringskassan och landstinget och dom här som dess‐

utom satsar pengar. Det blir en elit. Deltagarna är ju då en grupp som inte tillför pengar 

på samma sätt. Dom tillför pengar  i projektet med sin närvaro. Dom kommer  lite off‐side 

och hade det  inte varit underifrånperspektivet då hade det  ju  framför allt märkts att dom 

hade nog suttit ute på kanten, ännu mer.  Jag  tror  inte om man ska vara riktigt ärlig att 

man kan säga att dom har samma, riktigt. Deras värde är ju de, dom erfarenheter dom har. 

(Gösta, organisationsrepresentant) 

– Nja. Borde ju vara det men det är dom ju inte för vi har ju egentligen inget mandat ändå. 

Om man säger mot landstinget, försäkringskassan, dom här stora, det är ju stora organisa‐

tioner och då är det en av dom som är med. Det känns ju som att dom har mer beslutande, 

dom har ju beslutanderätten på nåt sätt. Jag vet inte riktigt om vi har lika mycket. Eller om 

man inte tar plats eller inte riktigt hårdrar det här med vår del i det här då. Det kan ju vara 

så också, att man inte orkar eller inte har förstått att det är, vi har lika stor rätt som dom 

och påverka och vara med i det här. (Maj, målgruppsrepresentant) 

En annan betydelsefull aspekt är positionsmakt, det vill  säga vilken  ställning  en 

person har i sin befattning: 

– Om man ska räkna makt i ett partnerskap så har ju naturligtvis dom som företräder för‐

säkringskassan och dom  som  sitter på chefsnivå  som nu ofta gör  i det här partnerskapet, 

klart  att dom har  en  annan makt  och  kanske har  en  annan pondus  också  än deltagarna. 

Men samtidigt tillsammans, den här gruppen och den erfarenheten dom har så tycker  jag 

att dom får en stark ställning. (Eva, personal) 

– Nej. Och kommer aldrig att kunna bli heller. Det är ju en gruppering av människor som 

har olika hinder, både mentala och fysiska. […] Beroende på var dom befinner sig i den här 

rehabiliteringsprocessen  så  känner  dom  sig  otrygga  och  osäkra  och  så  där.  Så  att  dom 

kommer aldrig  fullt ut kunna bli på samma sätt som vi. […] Sitter man där som officiell 

representant  så har man både makt och  ekonomi och allting. Man har  en position  så att 

säga. (Håkan, organisationsrepresentant)  
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Vid händelser som den ekonomiska krisen i projektet och när slutprodukterna ska 

färdigställas blir det  särskilt  tydligt  att målgruppen  inte  är  en  likvärdig partner. 

Allting måste bli rätt och då har man inte tid och fråga, säger Britta från målgruppen.  

– Även nu då när det på nåt sätt är liksom lite kniven på strupen att nu ska vi liksom knyta 

ihop säcken och nu får ingenting gå fel. (Britta, målgruppsrepresentant) 

Målgruppsrepresentanterna ser det litet som ett spel för galleriet. Det är så bra att vi 

är med och så där men det känns ändå inte riktigt som att, att vi ändå är riktigt med fullt 

ut (Britta, målgruppsrepresentant). Det låter så bra men på papperet, syns så bra på alla 

skrivna saker men hur är det egentligen då? (Maj, målgruppsrepresentant) 

Att  företräda  en  organisation,  som dessutom  satsar projektmedel,  innebär  en 

maktaspekt  i  Egenkraft.  För målgruppen  som  inte  har  någon  organisation,  inte 

satsar  pengar  och  företräder  sig  själva  som  individer  innebär  det  ett  underläge 

redan från början. På så sätt kan det vara svårt för målgruppen att vara en likvär‐

dig partner fullt ut.   

 

Betydelsefull påverkan på partnerskapet 

Målgruppens medverkan  och  engagemang  är  centralt  i  Egenkraft.  Vad  har  det 

betytt för partnerskapet? Erfarenhetsutbyte  i flera riktningar, ett ökat erfarenhets‐

utbyte mellan partners, successivt en ökad förståelse för varandra och bredare be‐

lysning på frågor det är några aspekter som tas upp när målgruppens medverkan i 

utvecklingspartnerskapet förs på tal.  

Flera  representanter menar  att målgruppens medverkan varit helt  avgörande 

för projektets möjligheter att kunna genomföras:  

– Det har varit avgörande. Det hade inte varit något Egenkraft annars. (Gunilla, organisa‐

tionsrepresentant)  

– Du kan inte baka bröd utan deg. (Håkan, organisationsrepresentant) 

– Oerhört  betydelsefullt  för Egenkraft‐projektet  som  sådant. Annars  vete  sjutton  vad  vi 

skulle  ha  gjort  i  Egenkraft,  som  profil. Det  har  egentligen  varit  identiteten  att  vi  har 

kunnat sagt att det här är vårat utgångsläge är ett hundraprocentigt deltagande på riktigt. 

Deltagarna har varit oerhört viktigt. (Susanne, organisationsrepresentant) 

Målgruppsrepresentanterna  instämmer. Det  är  väl  förutsättningen,  säger Maj,  och 

fortsätter; annars hade man ju inte haft någonting och jobba med. Det är ju mig det hand‐

lar om egentligen. Det är ju därför Egenkraft finns. Därför att deltagarna behöver det här. 

Carina från personalen tycker att det är spännande med målgruppen som partner 

men poängterar att det blir väldigt komplicerat.  Organisationsrepresentanten Håkan 

framhåller betydelsen av att brukarna är med  i det här projektet utifrån att det är 

det  som  gör  att  vi  är  väldigt  exklusiva  på  europeisk nivå.  Samtidigt  är han också  en 

aning självkritisk: 
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– Dom har blivit  ett verktyg  för oss andra. Dom har blivit  en  slags abstrakt grupp  som 

verifierar vårt arbete. Dom har använts som ett verifikat. Om ni tittar, dom har ju haft en 

egen punkt på dagordningen.  

I  inledningen  av  projektet  ställde målgruppsrepresentanterna  en  del  frågor  till 

arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Brukarna ställer krav på oss andra, säger 

en  representant  för  en  sådan  organisation.  En  representant  från  en  helt  annan 

organisation kommenterar:  I början backade organisationerna undan  ett  tag och  intog 

någon form av försvarsposition. Nu har de klivit ur myndighetspositionen. 

Allteftersom projektet fortskrider har dock förståelsen för varandra ökat.  

– Det händer saker med både deltagare och organisationsrepresentanter i UP. Det sker atti‐

tydförändringar. Människor utvecklas. Det blir mer  förståelse  för varandras  situation på 

något sätt. (Carina, personal) 

Organisationsrepresentanten  Sune  lyfter  fram  att  de  [organisationsrepresentan‐

terna] har haft en förmåga att bättre spela på deras villkor, det vill säga på målgrup‐

pens  villkor.  Organisationsrepresentanten Håkan  säger  att  det  berikar  oss  i  vårt 

arbete och organisationsrepresentanten Hans anser att ha med målgruppen centralt 

i projektet är modigt och ett helt nytt grepp. Eva från personalen menar att orga‐

nisationsrepresentanterna får kunskaper som de inte skulle ha fått annars, genom 

att de nu möter individerna från målgruppen öga mot öga. Organisationsrepresen‐

tanten Sune  instämmer  i detta när han säger att han  tagit  större  intryck av upp‐

fattningar och erfarenheter hos målgruppens representanter, det vill säga av per‐

soner som han har samarbetat med i Egenkraft.  

– Som  organisation  så  har man  ju  varit  försiktigare med  att vara  så  himla  generell  och 

bergsäker på sin uppfattning.  Jag  tror man varit  lite mera ödmjuk utifrån det då.  (Sune, 

organisationsrepresentant) 

En bidragande orsak till att förståelsen för varandra ökat kan vara att målgrupps‐

representanterna varit generösa med att dela med sig av sina erfarenheter. Något 

som upplevs positivt av organisationsrepresentanterna i partnerskapet: 

– Dom har ju valt att berätta egna upplevelser. Man känner sig tryggare med varann. Den 

här  klyftan  som  fanns  i  början  berodde mycket  på  en  osäkerhet.  I  och med  att  dom  har 

verkligen bjudit på sig själva så tror jag att det har skapat en trygghet i UP som gör att det 

har blivit lättare och prata med varandra. (Gunilla, organisationsrepresentant) 

– Man har vittnat om någonting. Och det har väl varit bra för partnerskapet i övrigt att få 

en  bild  av  hur man  upplever  dom  aktörer  eller  dom  händelseförlopp  som  är  då.  (Sune, 

organisationsrepresentant) 

– Dom  har  sina  berättelser  och  jobbar med  det  och  vi  andra  på nåt  sätt måste,  ja  hitta 

former för att ta till oss det. (Susanne, organisationsrepresentant) 
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Målgruppens representanter har också tillfört andra och flera tänkbara perspektiv i 

diskussioner  på  UP‐möten.  Vi  får  in  andra  funderingar  och  synpunkter,  säger 

organisationsrepresentanten Ulf.  

– Man får ett mer fullödigt resultat om man har med alla som är berörda. Sen kanske resan 

blir en smula längre och vägen kanske lite mer krokig men slutresultatet tror jag blir bättre. 

(Ulf, organisationsrepresentant). 

Målgruppen belyser de hinder som finns och tillför mycket,  i kunskaper och tan‐

kar, kring vad som inte är möjligt att göra eller var problemen finns, säger organi‐

sationsrepresentanten Gunilla. Hon anser att partnerskapet därmed får problemen 

presenterade från rätt perspektiv, underifrånperspektivet.  

– Du måste  ta hänsyn  till dom synpunkter som kommer upp när du behandlar en  fråga. 

Annars kan du behandla en fråga och se den från tre håll. Nu ser du den kanske från fyra 

håll. […] Du får en hel nyanserad bild av verkligheten. Och förmodligen så har vi ett bättre 

beslutsunderlag. […] Och bidraget att du får mer fullständigt underlag genom att du har 

deltagarna med, det är en annan viktig bit. (Ulf, organisationsrepresentant) 

Så här i slutet av projekttiden uppskattas målgruppens erfarenheter och organisa‐

tionsrepresentanterna verkar också ta till sig de synpunkter som kommer upp.  

 

LITEN GRUPP MED STORT INFLYTANDE 

Under  avslutningsfasen utkristalliserar det  sig  en  liten grupp duktiga och  enga‐

gerade  personer  från målgruppen  som  får  ett mycket  stort  inflytande. Övriga  i 

partnerskapet  lyssnar  på  dessa  personer  och  det  finns  en  ökad  förståelse  för 

varandra. Ändå  är det  svårt  för målgruppens  representanter  att  ses  som  en  lik‐

värdig partner i förhållande till övriga partners i utvecklingspartnerskapet.   

De aktiva målgruppsrepresentanterna är  inflytelserika och representanter  från 

organisationerna  benämner  dem  som  professionella,  vältaliga,  extremt  kunniga 

och en deltagarelit. Detta är en intressant kontrast mot de mer passiva brukarna i 

början av projekttiden. En annan intressant aspekt är att det  just i ett projekt som 

ska genomsyras av empowerment, för enskilda individer, får de starka individerna 

i målgruppen makt. Så här i slutet av projekttiden har också de olika representan‐

terna lärt känna varandra bättre och därmed ser de mer av de enskilda individerna 

snarare än en anonym brukargrupp respektive byråkratiska tjänstemän från stora 

organisationer.  

Utvecklingen mot en mindre grupp inflytelserika målgruppsrepresentanter kan 

hänga  ihop med  flera händelser under projektets gång. Det bildades  till exempel 

ingen  ledningsgrupp,  det  har  inte  skett  något  demokratiskt  utseende  av  UP‐

representanter  från målgruppen, det  formerades  ingen brukargrupp och därmed 

fanns  ingen  tydlig grupp  att  företräda. Varför dessa delar  inte  förverkligades  är 
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svårt att besvara. Personalen skulle kanske ha behövt stöttat målgruppens organi‐

sering.  Organisationsrepresentanterna  var  kanske  för  passiva  och  oengagerade 

eller så ville de inte ha alltför organiserade, aktiva målgruppsrepresentanter. Bland 

representanterna från målgruppen fanns vissa som ville ta ansvar och också tog ett 

stort ansvar, medan andra varken ville eller vågade.  

Positiva  inslag med målgruppens medverkan  i partnerskapssamarbetet  är  att 

de  tillfört  synpunkter  som  annars  kanske  inte  skulle  ha  kommit  upp  i  diskus‐

sionerna och  att organisationsrepresentanterna också blivit mer ödmjuka och  ly‐

hörda. Ändå har det varit svårt att bortse ifrån ett under/överläge mellan målgrup‐

pens  representanter och organisationernas  representanter. Storlek på organisatio‐

nen som representeras, ifall organisationen satsat kontanta medel och den position 

som  företrädaren har  i organisationen  spelar  in  i  fråga om makt  i partnerskaps‐

samarbetet.  
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MÅLGRUPPENS MEDVERKAN ÖVER TID 

När det gäller utvecklingspartnerskapet Egenkraft så har  involverade aktörer tol‐

kat och översatt idén om att målgruppen ska medverka till flera idéer om hur detta 

ska gå till. En viktig utgångspunkt är för det första att målgruppen ska vara med 

som en partner  i utvecklingspartnerskapet. Tre  idéer utkristalliserar sig och de är 

att gruppen ska finnas representerad i olika arbets‐ och styrgrupper inom partner‐

skapet, representanter från målgruppen ska ha en form av expertroll och de ska ha 

inflytande  i partnerskapet. På  så  sätt översätts  en  abstrakt  idé  till  flera konkreta 

idéer. Här nedan  summeras och  speglas översättningsprocessen över  tid, utifrån 

de  tre  idéerna  representation,  roll  och  inflytande,  i  respektive  fas.  Jag  lyfter här 

fram det centrala kring vad som händer med dessa tre idéer över tid.  

När det gäller målgruppens representation har utvecklingen över tid gått från 

planerade kvantitativa mått  till mer kvalitativa mått,  från  formellt  till  informellt 

utseende  av  representanter  och  från  gruppfokus  till  individfokus  i  praktisk 

handling.  

 

Representation 

 

Planeringsfas  Genomförandefas  Avslutningsfas 

Kvantitativa mått anges 

såsom 50 % representa‐

tion i UP och majoritet i 

ledningsgrupp.  

50 % representation i UP 

genomförs. Det är viktigt 

att fylla platserna. Med‐

verkan i vissa grupper 

som husgrupp och MU‐

grupp men ej i budget‐

grupp och i lednings‐

grupp som ej bildas.  

50 % representation i UP 

håller hela projekttiden. 

Det är viktigt att fylla 

platserna med engage‐

rade deltagare. Några få 

representerar mycket i 

övriga sammanhang.  En 

mer kvalitativ represen‐

tation.  

Enligt plan formellt ut‐

seende av UP‐represen‐

tanter från den egna bru‐

kargruppen av brukar‐

guppen själv. 

 

Informellt utseende av 

UP‐representanter bland 

aktiva deltagare i huset 

av personalen eller aktiva 

målgruppsrepresentanter 

Informellt utseende av 

UP‐representanter bland 

aktiva deltagare i huset 

av personalen eller aktiva 

målgruppsrepresentanter 

Brukargruppen i fokus 

som representant för 

målgruppen. 

Brukargruppen svår att 

hålla ihop och formera. 

Grupp övergår till mer av 

individrepresentation. 

Individen central då 

enskilda individer repre‐

senterar målgruppen och 

främst sig själva.  
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Målgruppen,  i  form  av  brukargruppen,  bestod  av  en massa  individer  som  för‐

väntades  formera och organisera sig, vilket de  inte gjorde  i enlighet med hur det 

skissades i planerna.  

Målgruppens  roll  i  utvecklingspartnerskapet  hänger  ihop med  förväntningar 

hos involverade i partnerskapssamarbetet, både målgruppsrepresentanterna själva 

och organisationsrepresentanterna.  

 

Roll 

 

Planeringsfas  Genomförandefas  Avslutningsfas 

Rollen är oklar. Namnet 

brukare är tydligt 

uttryckt.  

Rollen omvärderas. 

Namnet omvärderas från 

brukare till expert och 

sedan till deltagare.  

Rollen blir tydligare och 

namnet deltagare befästs.  

Önskan om experten från 

organisationernas sida. 

Önskan om deltagaren 

från målgruppens sida.  

Utveckling mot proffs‐

deltagaren (få personer = 

betydelsefulla aktörer). 

Oklart vems önskan. 

Tro på förmåga och kom‐

petens hos målgruppen. 

Förmåga och kompetens 

hos målgruppen prövas 

och omprövas. 

Tro på förmåga och kom‐

petens hos vissa per‐

soner från målgruppen.  

 

Utvecklingen mot deltagare och bort från rollerna brukare och expert styrs till stor 

del  från  aktörer  inom målgruppen. Däremot när det gäller utvecklingen mot de 

professionella  deltagarrepresentanterna  finns  det  flera  aktörer,  handlingar  och 

händelser  som  leder  fram  till detta. Exempelvis kan nämnas  att  ingen  lednings‐

grupp bildades, att inte brukargruppen formerades så att representanterna kunde 

utses därifrån och att beslutsfattandet förflyttades till grupper där inte målgruppen 

representerades (mer om detta i nästa kapitel).  Det var hög tilltro till förmåga och 

kompetens hos målgruppen i början av projekttiden, kanske till och med för höga 

förväntningar.  Detta  omprövades  under  resans  gång  och  det  slutade  med  att 

målgruppen istället kanske skyddades för mycket, förutom då de som var starka i 

gruppen.  

När projektet inleddes var ambitionerna höga gällande målgruppens möjlighet 

till inflytande.   För gruppen som helhet begränsas detta över tid, medan enskilda 

aktiva aktörer från målgruppen får mycket inflytande.  
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Inflytande 

 

Planeringsfas  Genomförandefas  Avslutningsfas 

Projektet ska styras 

genom brukarinflytande 

och underifrånstyrning. 

Projektet styrs gemen‐

samt av personal och 

praktikanter i huset (dvs 

av aktiva deltagare). 

Projektet styrs av infly‐

telserika representanter 

från målgruppen (proffs‐

deltagarna) och organi‐

sationerna (representan‐

ter som satsat kontanta 

medel).  

Brukargruppen får 

inflytande i UP och i 

samtliga arbetsgrupper.  

Deltagarna får inflytande 

i UP och i vissa arbets‐

grupper (t ex husgrup‐

pen). Möjligheten till in‐

flytande begränsas då 

beslut flyttas till perso‐

nalgrupp, budgetgrupp 

och koordinerande ordfö‐

rande. 

Några få deltagare är 

med i många samman‐

hang. Proffsdeltagarna 

får därmed inflytande. 

Brukargruppen har svårt 

att komma till tals. 

Deltagargruppen 

uppfattas få för mycket 

inflytande i förhållande 

till organisationerna. 

Proffsdeltagarna, med 

mycket inflytande, 

kommer till tals.  

 

Ovanstående  summeringar  har  tydliggjort  idéernas  omtolkningsprocesser  i  ut‐

vecklingspartnerskapet över  tid.  I nästa kapitel  analyseras vad  som  skett  i part‐

nerskapet med hjälp av den teoretiska referensramen.   
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OM MEDVERKAN UTIFRÅN KONTEXT OCH PROCESS 

I de tidigare kapitlen har  jag redogjort för vad som händer med idéerna om mål‐

gruppens medverkan i det lokala utvecklingspartnerskapet. Från en europeisk idé 

om  att målgruppen  ska vara delaktig och ha  inflytande  till partnerskapets över‐

sättningar till tre idéer om hur representation respektive inflytande ska gå till och 

hur rollen som målgruppsrepresentant ska utformas.   

Vilka  händelser,  handlingar  och  aktörer  som  varit  betydelsefulla  i  översätt‐

ningsprocessen och hur dessa är kopplade till varandra kommer att lyftas fram och 

analyseras i det här kapitlet. Inledningsvis ges en översikt över de aktörer och fält 

som ingår i utvecklingspartnerskapet Egenkraft. Därefter fördjupas resonemanget 

kring en översättningskedja där ekonomin står i centrum. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om betydelsen av organisatorisk tillhörighet.  

 

IDÉN MÖTER MÅNGA AKTÖRER OCH FÄLT 

I Egenkraft är många aktörer involverade och de tillhör dessutom en mängd orga‐

nisatoriska fält. Organisationer existerar i öppna system och både påverkas av om‐

givningen och anpassar sig till rådande institutionella krav i omgivningen (Meyer 

&  Rowan,  1977).  När  den  löst  paketerade  och  omtolkningsbara  idén  om mål‐

gruppens medverkan hamnar  i utvecklingspartnerskapet Egenkraft möts den  av 

aktörer  från  offentliga  organisationer,  ideella  organisationer  och  en  målgrupp. 

Egenkraft har därmed många olika kontexter att förhålla sig till. 

Inom det organisatoriska fältet offentlig sektor finns representanter för statliga 

myndigheter,  landsting  och  kommun.  Forssell  och  Jansson  (2000) delar  upp det 

organisatoriska fältet i dessa tre underavdelningar. Oavsett om fältet betraktas som 

ett  eller  tre  fält  så medverkar aktörer  från offentlig  sektor, på  lokal och  regional 

nivå, i utvecklingspartnerskapet Egenkraft. Dessa aktörer ingår i ett starkt organi‐

satoriskt fält för offentliga organisationer. 

De  ideella  organisationsrepresentanterna  i  Egenkraft  har  flera  tillhörigheter. 

Den fackliga representanten representerar sin fackliga organisation men har även 

en tillhörighet i företagets bransch och därmed i det fält som företaget ingår i. Den 

person  som  representerar  en  företagarorganisation,  representerar  företagarorga‐

nisationen som  ideell organisation men personen  ingår också  i ett organisatoriskt 

fält  utifrån  sin  professionella  verksamhet  som  företagare.  Representanten  från 

kooperationen representerar i sin tur sättet att driva företag tillsammans och utan 

vinstintresse  i  kooperativ  form. Målgruppsrepresentanterna  har  erfarenhet  från 

olika yrken och från olika fält, men de tillhör varken någon organisation eller fält.  

Representanterna från de olika organisatoriska fälten är speglade av hur saker 

och ting går till inom deras eget fält och det finns olika normer inom olika fält. Det 

händer  ingenting med  idéer  om  det  inte  finns  aktiva  översättare  (Callon,  1986; 
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Latour, 1986). I Egenkraft finns det i allra högsta grad aktiva översättare, men de är 

många och tillhör många olika fält. Då Egenkraft dessutom är en temporär organi‐

sation  finns  inga  etablerade  handlingsmönster  kring  hur  målgruppen  ska  be‐

handlas och  involveras. Detta  finns  inte heller  i de  involverade organisationerna. 

Inga  institutionaliserade regler existerar således,  i något av de  involverade fälten, 

om hur målgruppen ska vara med som en partner. Till vilken institutionell omgiv‐

ning – vilken kontext, vilket  fält, vilka  institutionaliserade  regler –  ska då Egen‐

kraft anpassa sig? 

 

KEDJOR AV HÄNDELSER OCH HANDLINGAR FRAMTRÄDER 

Utifrån  översättningsprocessen  väljer  jag  att  speciellt  lyfta  fram  två  ekonomiska 

händelser med avgörande betydelse för projektet. Framförallt en av dessa kritiska 

händelser  får  till  följd att målgruppens roll omtolkas och att beslutsfattandet  för‐

flyttas. Denna kedja åskådliggörs i följande tre avsnitt.  

 

Ekonomiska händelser utgör obligatoriska passager 

Två  kritiska händelser  som  rör  ekonomi visar  sig vara  avgörande  för projektets 

överlevnad.  Dessa händelser blir även avgörande för målgruppens möjligheter att 

medverka på det sätt som det står i ansökningshandlingarna. När det kommer till 

praktisk handling är det  inte helt  lätt att omsätta  idéerna om målgruppens med‐

verkan i partnerskapssamarbetet.  

Den första händelsen handlar om ersättning till målgruppen och möjligheter för 

den att delta i partnerskapssamarbetet utifrån rådande försäkrings‐ och arbetslös‐

hetsregler. I det här läget kolliderar olika normer inom partnerskapet. Å ena sidan 

finns myndigheterna  som  följer  sina  regler  och  å  andra  sidan  finns den  privata 

sektorn med rådande normer gällande arvode för utfört arbete.   

Försäkringskassan  följer  sina  regler  gällande  sjukförsäkringen  och  rättar  sig 

därmed efter gällande lagar. Att inte följa reglerna skulle innebära att försäkrings‐

kassan inte uppfattas som en legitim organisation (Meyer & Rowan, 1977). Andra 

involverade aktörer i partnerskapet betraktar händelsen utifrån sina referensramar 

i privata företag, där den som utför en arbetsinsats också får ett arvode. Ett mindre 

arvode skulle dessutom kunna tjäna som ett symboliskt tecken på att målgruppen 

är en viktig partner. Institutionella normer och regler i offentliga organisationer på‐

verkar  i  allra  högsta  grad  denna  händelse  och  ger  också  uttryck  för  tvingande 

isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983) i partnerskapet, eftersom de starkare orga‐

nisationerna kräver att de övriga anpassar sig till rådande statliga regler och lagar. 

Idén om att målgruppen ska finnas representerad i utvecklingspartnerskapet är 

stark och när målgruppen hotar att  lämna  samarbetet klargörs  förutsättningarna 

för deras deltagande. I det här läget har representanterna för målgruppen en makt‐
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position då projektet  inte kan genomföras utan deras medverkan. Att klara ut de 

ekonomiska förutsättningarna för målgruppens deltagande är avgörande och där‐

med en obligatorisk passage (Callon, 1986) för projektet. Målgruppens närvaro kan 

även den ses som en obligatorisk passage. I båda fallen handlar det om finansiella 

frågor. I det första för målgruppens räkning, i det andra för partnerskapets räkning 

eftersom målgruppens närvaro också innebär medfinansiering i form av tid.  

Den andra ekonomiska händelsen som skakar om utvecklingspartnerskapet är 

när de ekonomiska svårigheterna synliggörs i slutet av 2006. Här utkristalliseras en 

skillnad mellan  de  organisationer  som  satsar  kontanta medel  i  projektet  och  de 

som  inte gör det. Representanter  från de  stora organisationerna  som bidrar med 

kontant  finansiering  tar  ansvar  för  att  lösa den  ekonomiska  situationen. De  små 

organisationerna, som inte satsar kontanta medel, exkluderas liksom målgruppen. 

Idén om  inflytande  för målgruppen  faller då de ekonomiska problemen  löses 

inom  ramen  för budgetgruppen, bestående  av  finansiärerna.  Intentionerna  inom 

EQUAL‐programmet är ju att alla partners bidrag ska vara lika mycket värda, oav‐

sett om de utgörs av pengar eller kunskap. Så är dock inte fallet när det blir ett kri‐

tiskt  läge  i  projektet. Då  kopplas  struktur  och  handling  isär  (Meyer &  Rowan, 

1977). Den formella planen om målgruppens medverkan på lika villkor, ger visser‐

ligen  legitimitet  för partnerskapet, men  för  att hantera den  ekonomiska  krisen  i 

projektet  kopplas  planen  isär  från  handlingarna. Då  hanterar  finansiärerna  den 

uppkomna situationen på egen hand.   

För att kunna slutföra projektet är detta i allra högsta grad en obligatorisk pas‐

sage för Egenkraft. I dessa båda händelser spelar de offentliga organisationsrepre‐

sentanterna  en betydande  roll och kan  ses  som dominerande  aktörer och  starka 

normbildare  (DiMaggio &  Powell,  1983)  för  hur  Egenkraft  hanterar  uppkomna 

situationer.  De  ekonomiska  svårigheterna  för  projektet  leder  till  omtolkningar 

gällande målgruppens roll och beslutsfattandet i partnerskapet.  

 

Målgruppens roll som ansvarig partner omtolkas  

Målgruppens roll som partner  i utvecklingspartnerskapet omtolkas när det gäller 

ansvar. Detta blir särskilt tydligt när översättningsprocessen diskuteras utifrån de 

ekonomiska svårigheterna i partnerskapet.  

Inledningsvis finns en önskan om att målgruppen ska inta en expertroll, utifrån 

kunskaperna om rehabiliteringsarbete, och vara en ansvarig partner på samma sätt 

som övriga representanter i utvecklingspartnerskapet. När de ekonomiska frågor‐

na behandlas på UP‐mötena så yttrar sig dock  inte målgruppens representanter  i 

någon  större utsträckning. Vissa av målgruppens  representanter anser dessutom 

att ekonomin tar upp för mycket tid under mötena. Detta visade ointresse för eko‐

nomiska frågor från målgruppens sida leder till att gruppen inte heller förväntas ta 

något ekonomiskt ansvar. När det sedan blir en ekonomisk kris i projektet är inte 

målgruppens  representanter  riktigt betrodda att vara med och hantera krisläget. 
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När  aktören  inte  riktigt  lever  upp  till  förväntningarna  som  expert  och  ansvarig 

partner då konstrueras aktören till en deltagare i stället.  

Språket  ska  enligt  Latour  (1987)  analyseras  i  relation  till  något  och Hacking 

(1999) poängterar växelverkan mellan den kategorisering som sker och de männi‐

skor  som  kategoriseras.  I det  här  fallet  utgår  jag  ifrån  ekonomiskt  ansvar  inom 

projektet. Benämningen brukare kan då ses som en passiv mottagarroll utan något 

ansvar,  medan  expertrollen  kan  uppfattas  alltför  kravfylld.  Båda  dessa  roller 

överges i språkbruket inom partnerskapet. Den benämning som håller över tid är 

deltagare, men frågan är om det ligger så mycket av ansvar i den benämningen.  

I Egenkraft blir det även problematiskt när det  talas om underifrånperspektiv 

och om likvärdig partner. Begreppen partner respektive partnerskap signalerar att 

ingen är över‐ eller underordnad (Mörth & Sahlin‐Andersson, 2006). I rollen som 

målgruppsrepresentant så representerar personen målgruppen som en partner i ut‐

vecklingspartnerskapet,  vilket  ska  vara  på  lika  villkor. Men,  genom  att  tala  om 

underifrånperspektiv  så  kan  målgruppen  ses  vara  underordnad  organisations‐

representanterna i partnerskapet.  

Ursprungstankarna  i Egenkraft signalerar alltså att målgruppen är kapabel att 

styra projektet i ganska stor omfattning, något som visar sig vara svårt för aktuell 

målgrupp. Det finns en osäkerhet om vad målgruppen klarar av och utvecklingen 

över  tid där målgruppen ”skonas”  från  svåra delar,  som  ekonomin,  leder  till  en 

passivare  målgrupp  i  fråga  om  att  vara  med  och  styra  projektet.  Det  hand‐

lingsmönster som etableras, som en norm i partnerskapet, innebär att målgruppen 

inte behöver vara med och ta ansvar för ekonomin. Att målgruppen är med som en 

partner är viktigt  i planerna men även här  sker  en  isärkoppling av  struktur och 

handling. Målgruppen finns representerad på UP‐mötena men de förväntas inte ta 

ekonomiskt  ansvar. Då målgruppen  inte  visar  ekonomiskt  intresse  eller  ekono‐

miskt ansvarstagande manövreras den ut från de forum som tar ekonomiska beslut 

i projektet, vilket nästa avsnitt visar.   

 

Beslutsfattandet förflyttas och legitimeras 

De ekonomiska svårigheterna i projektet innebär att det sker en omtolkning av hur 

målgruppens  representation och  inflytande  ska gå  till. Beslutsfattandet  förs över 

till legitima aktörer och legitima beslutsforum.  

Beslutsfattande rörande ekonomiska frågor flyttas från forum där målgruppen 

är representerad till forum där målgruppen inte är med. Istället för att fatta beslut 

på UP‐möten  och  i  husgruppen  fattas nu  beslut  i  samband med personalmöten 

som leds av ordföranden och i budgetgruppen där finansiärerna samlas.  

I dokumenten finns en tydlig ambition om att målgruppen ska finnas represen‐

terad  i UP och  i  ledningsgrupp och därmed vara med och  fatta beslut  i utveck‐

lingspartnerskapet. Någon ledningsgrupp bildas ej utan istället hanteras den ope‐

rativa  verksamheten  i  husgruppen  och  i  MU‐gruppen,  där  målgruppen  finns 
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representerad. Efter att de ekonomiska problemen i projektet uppstått hanteras nu 

beslut  gällande  operativ  verksamhet  av  personalgruppen,  med  ordföranden  i 

spetsen.  

Den demokratiska tanken om målgruppens representation och inflytande i alla 

sammanhang  övergår  till  att  betona  vikten  av  legitima  aktörer  i  organisationen. 

Ordföranden  leder  personalgruppen  och  budgetgruppen  leds  av  de  finansiella 

stora aktörerna. Ordföranden har  en  legitim och  formell  roll  i partnerskapet. De 

stora aktörerna, som finansierar projektet med kontanta medel, har i kraft av detta 

en maktposition. Och ledningsgruppen, där målgruppen skulle ha varit i majoritet, 

den bildas  inte. Detta  innebär  att målgruppen  faktiskt missar  sitt  formella  infly‐

tande på operativ ledningsnivå.  

Målgruppen  får  inflytande och  finns med  i ofarliga  sammanhang  som  i hus‐

gruppen rörande verksamhetsplanering, men då utan ekonomiskt ansvar, samt när 

det gäller erfarenhetsförmedling i samband med den egna punkten på UP‐mötena.  

Det  finns  därmed  gränslinjer  för  ansvar,  delaktighet  och  insyn. Målgruppen  är 

delaktig och  får  inflytande,  framförallt när det gäller  erfarenhetsförmedling men 

inte när det gäller att ta ansvar för ekonomi och personal.  

Makt ses som en konsekvens av kollektiv handling (Latour, 1998) och i det här 

fallet  finns  det  flera  handlingar  som  bidrar  till  maktförskjutningen  (från  mål‐

gruppen till legitima aktörer i partnerskapet). Det bildas ingen ledningsgrupp och i 

de  sammanhang  där målgruppen  finns  representerad  fattas  inte  längre  de  eko‐

nomiska besluten. De personer som är med och fattar ekonomiska beslut ses som 

legitima aktörer  (Meyer & Rowan, 1977) av de  involverade  i partnerskapet. Och 

även i det här fallet finns den formella legitimerande strukturen att visa upp i och 

med  att målgruppen  finns  representerad  i UP. Aktiviteterna  rörande  de  ekono‐

miska  frågorna hanteras däremot  i personalgrupp och  i budgetgrupp. På  så  sätt 

kopplas  struktur  och  handlingar  isär.  Detta  förstärker  återigen  det  handlings‐

mönster  som  gör  gällande  att målgruppen,  som partner,  inte  behöver  ta  ekono‐

miskt ansvar.  

 

ATT TILLHÖRA EN ORGANISATION ELLER INTE, DET ÄR FRÅGAN 

Vikten av att tillhöra en etablerad och legitim organisation framträder allt tydligare 

när  ovanstående  översättningskedja presenteras. Målgruppsrepresentanterna  till‐

hör  varken  organisation  eller  fält  medan  organisationsrepresentanterna  tillhör 

både organisation och fält. Målgruppen är utan organisation medan partnerskapet 

är en  form av organisation, men där är  frågan om den uppfattas som en  legitim 

organisation. I partnerskapet finns dessutom stora organisationer som kan ses som 

dominerande inom sitt fält.  

Resultatet  speglar  en  viss  osäkerhet  bland  organisationsrepresentanterna  när 

det  gäller  hur  de  ska  hantera  de  organisationslösa målgruppsrepresentanterna. 

Många av organisationsrepresentanterna är erfarna projekt‐ och mötesaktörer och 
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därför vana vid att sammanträda med personer som representerar olika organisa‐

tioner. Sådant som känns igen är lättare att acceptera och implementera, i enlighet 

med  igenkännandets  logik  (Erlingsdóttir  &  Jonnergård,  2006).  Eftersom  det  i 

ansökningshandlingarna står att det ska formeras en brukargrupp, som utser rep‐

resentanter till UP, förutsätter också en del av organisationsrepresentanterna att så 

är fallet.   Med tanke på dagens organiserade värld är det på sin plats att fundera 

över  om det  är  framkomligt  att  vara  organisationslös. En mer  organiserad mål‐

grupp hade förmodligen fått en stärkt maktposition och hade om den önskat kun‐

nat nyttja sin makt mer.  

Nästa  fråga  är  om  den  temporära  organisationen,  utvecklingspartnerskapet 

Egenkraft,  får  legitimitet  i  de  involverade  fälten.  Vad  har  den  organisationen 

egentligen  för  status  och  legitimitet?  Kan  utvecklingspartnerskapet  överhuvud‐

taget betraktas  som en organisation eller är partnerskap enbart ett  sätt att  struk‐

turera samarbete?  

Att  tillhöra  en organisation  eller  inte går  att betrakta utifrån vikten  av  legiti‐

mitet  för målgruppen  respektive  för partnerskapet. För målgruppen handlar det 

om  en  legitim  organisering  inom partnerskapet  och  för partnerskapet  om  legiti‐

mitet  inom  involverade  fält.  Om  nu  organisationers  överlevnad  och  framgång 

hänger  ihop med  hur  väl  de  anpassar  sig  och  blir  legitimerade  av  omgivande 

institutioner (Meyer & Rowan, 1977), vilka skulle Egenkraft då anpassa sig till och i 

vilket fält skulle detta samarbete bli ett legitimt samverkansorgan? Min undran är 

om Egenkraft någonsin betraktades som en legitim organisation av de involverade 

aktörerna. Det kanske var därför som de starka –  läs  legitima – organisationerna 

tog ansvar för ekonomin och målgruppen, som inte hade någon egen organisation, 

den hade aldrig en chans att uppfattas som en partner med fullt ansvar.   

Den institutionella omgivning som påverkade Egenkraft var i allra högsta grad 

det  organisatoriska  fältet  offentlig  sektor.  Arbetsförmedlingen  och  försäkrings‐

kassan  kan därför  ses  som dominerande  aktörer  och  normbildare  i utvecklings‐

partnerskapet. Dessa  aktörer  tillhör  stora organisationer vilka  är  legitima  i  fältet 

offentliga organisationer och de  som  tillhör  starka organisationsfält har  fått  stort 

inflytande i partnerskapet.  

Ovanstående  resonemang  tyder  därför  på  att  legitimitet  och  tillhörighet  i 

organisatoriska fält stärker maktpositionerna i partnerskapssamarbete.  
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MÅLGRUPPENS MEDVERKAN PÅ OLIKA VILLKOR 

Det har inte varit helt lätt för målgruppen att medverka som en likvärdig partner i 

utvecklingspartnerskapet Egenkraft. Idéerna om målgruppens medverkan har an‐

passats över tid, allt eftersom roller och förväntningar skapats. Målgruppen med‐

verkar dock på andra villkor  jämfört med de stora aktörerna, vilka har finansiella 

och organisatoriska medel  i ryggen. Den genomförda studien  indikerar ett behov 

av mer  organisering  för målgruppen  för  att  deras  ställning  i  partnerskapssam‐

arbetet ska kunna stärkas.  

 

SLUTSATSER 

Idéer förändras och anpassas över tid 

Idéerna  om målgruppens medverkan  tolkas,  anpassas  och  översätts på  lämpligt 

sätt  till rådande omständigheter.  Idéerna  förändras och anpassas  till målgruppen 

och  till  förväntningar  av  vad målgruppen  klarar  av. Målgruppen  å  sin  sida  an‐

passar sig till rådande förväntningar och tar inte mer ansvar än de behöver. Repre‐

sentanterna från målgruppen lär sig hantera den roll som konstruerats under pro‐

jekttiden. De delar med sig av sina erfarenheter, har synpunkter och är med och 

styr aktiviteterna i huset. Däremot när det gäller ekonomin är de inte involverade.  

Kännetecknande för  idéerna om målgruppens medverkan är att de är omtolk‐

ningsbara och konstrueras över  tid beroende på  förutsättningar,  aktörernas  age‐

rande och vad som händer i partnerskapet. Maktpositioner har utvecklats över tid, 

bland  annat  på  grund  av  bristande  formell  organisering.    Vissa  individer  får 

mycket makt till följd av handlingskedjor som rör beslutande församlingar.   

 

Målgruppen medverkar på olika villkor 

Målgruppen  i  Egenkraft medverkar  på  olika  villkor,  i  olika  sammanhang  och  i 

olika  roller. Målgruppens  representanter  får  inget arvode och de har  ingen egen 

organisation,  men  däremot  har  de  en  egen  punkt  på  dagordningen.  Gruppen 

släpps  in  i beslutssammanhang som rör verksamhetsplanering, dock utan ekono‐

miskt ansvar. I sammanhang där ekonomiska frågor och personalfrågor behandlas 

får  inte målgruppen  delta.  Utifrån  förväntningar  från  andra  och  även  från  sig 

själva  så  intar  målgruppen  roller  som  individrepresentant  och  erfarenhetsför‐

medlare, snarare än grupprepresentant och expert.  

Målgruppen medverkar på olika villkor och är därmed  inte en  likvärdig part‐

ner,  i  förhållande  till övriga partners,  i utvecklingspartnerskapet. De ekonomiska 

problemen i Egenkraft och de handlingskedjor, rörande beslutsforum, som blev en 
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följd av den händelsen påverkade målgruppens medverkan och  inflytande  i pro‐

jektets  styrning. Ambitionen  om medverkan  på  lika  villkor  blev medverkan  på 

olika villkor.  

 

Ett behov av organisering för målgruppen 

Målgruppen hamnar  i en svagare position utan en egen organisation. Ett sätt  för 

målgruppen att bli en mer likvärdig partner är genom en egen organisation. 

I Egenkraft fanns inte någon egen organisation att utse representanter ifrån och 

målgruppsrepresentanterna  i  UP  hade  ingen  grupp  att  rapportera  tillbaka  till. 

Brukargruppen,  som  inte  formerades, hade kunnat  fungera  som en egen organi‐

sation. En egen organisation är ett sätt att stärka målgruppens ställning om mål‐

gruppen ska finnas med som en partner.  

Med en egen organisation blir det mer demokratiskt. Inom organisationen kan 

målgruppen utse representanter till UP‐mötena, de får uppbackning och dessutom 

ett tydligare ansvar för återrapportering. Vi lever i ett organiserat samhälle. Någon 

form av organisation för målgruppen bör ge ökad legitimitet och ett igenkännande 

hos övriga partners  i partnerskapet. En organisationsrepresentant  som  represen‐

terar  sin organisation är något  som de  flesta  involverade  i projekt/partnerskaps‐

samarbeten känner igen.  

För en svag målgrupp kan den egna organiseringen bli ytterligare betungande 

hantering. Min poäng är ändå att målgruppen skulle bli starkare med en organi‐

sation som ”backar upp”, men att en målgrupp som denna skulle behöva stöttning 

för att  få  till en sådan organisation. Någon/några  från personalen skulle  förmod‐

ligen behöva stötta gruppen inledningsvis för att det ska fungera. 

 

 

TROVÄRDIGHET 

Den studie som jag har genomfört har pågått under två års tid och jag har därmed 

varit  nära  empirin  under  lång  tid. Det  innebär  att  jag  törs  säga  att  jag  har  god 

inblick i det empiriska materialet. Dessutom har  jag speglat mina tolkningar med 

involverade  personer  i  utvecklingspartnerskapet  i  samband med UP‐möten  och 

vid andra  tillfällen. När de empiriska kapitlen  i denna uppsats formulerades  fick 

intervjupersonerna  läsa  igenom  texten  för att se om  jag återgett  innehållet på ett 

relevant sätt, vilket majoriteten ansåg.  

Jag  har  valt  ett  organisationsteoretiskt  sätt  att  närma mig materialet,  vilket 

täcker in processen över tid och institutionell påverkan på ett bra sätt. Callon och 

Latours tankar om makt fungerar också bra i den här studien, eftersom jag är mer 

intresserad  av  organisering  än  att  analysera  enskilda  individer. Om mitt  fokus 
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istället  hade  varit  inställt  på  individnivå  så  hade makt  och  empowerment  för 

individer varit tänkbara begrepp att belysa och fördjupa studien kring.  

 

FORSKNINGSBIDRAG OCH FORTSATT FORSKNING 

Titlar  på  andra  arbeten  om  idéer  som  översatts  är  bland  andra  Fängslande  idéer 

(Forssell &  Jansson,  2000)  och  Förförande  idéer  (Erlingsdóttir,  1999).   Mitt  bidrag 

handlar snarare om ouppnåeliga idéer eller utopiska idéer. I alla fall när det gäller 

den här målgruppen i det här sammanhanget. Med en annan målgrupp i centrum 

skulle mina tankar kanske kretsa kring en helt annan rubriksättning.  

Mitt forskningsbidrag till fältet skandinavisk institutionell teori är att jag följt en 

översättningsprocess under en  längre  tid och  sett vad  som händer med  idén om 

målgruppens medverkan. Jag har varit på plats och följt skeendet när det händer 

under två års tid. Själva översättningsprocessen har ägt rum i en temporär samver‐

kansorganisation  i  form av ett utvecklingspartnerskap. Tidigare studier har mest 

genomförts  i  befintliga  organisationer  eller mellan  befintliga  organisationer.  Till 

viss del hoppas jag också att min studie kan ge ett bidrag till forskningen om sam‐

verkan i partnerskapsform.  

Att lära mer om hur målgruppens synpunkter kan tas tillvara och hur gruppen 

aktivt kan medverka borde vara  av  intresse  för  flera organisationer  som  arbetar 

gentemot specifika målgrupper. Därför vore det intressant att genomföra fler stu‐

dier om hur idéer om målgruppens medverkan översätts i andra projekt eller part‐

nerskap.  En  studie med  en  helt  annan målgrupp  i  ett  annat  sammanhang  vore 

förstås  intressant  att genomföra.  Idag bedrivs  till  exempel många projekt  för  att 

utveckla och stärka kvinnor, exempelvis riktade till kvinnor som äger företag eller 

önskar att starta företag. Det skulle kunna vara tänkbart fokus för nästa studie.  

Det finns också fler obearbetade trådar att plocka upp från den genomförda stu‐

dien om Egenkraft. En fördjupning skulle kunna vara kring organisering i partner‐

skap, där de  involverade hela  tiden strävade efter att efterlikna en projektorgani‐

sation som de var vana vid sedan tidigare. Samma sak gäller rollen som koordina‐

tor där de  involverade  förväntade sig att  innehavaren av koordinatorsfunktionen 

skulle agera som en projektledare.  

Att följa andra politiskt formulerade idéer, från europeisk nivå, som översätts i 

olika  stödprogram  och  typer  av  samarbeten  för  olika  slags målgrupper  skulle 

också vara intressant att studera. Samverkan och organisering är tänkbara begrepp 

att utgå ifrån för att länka ihop studien av Egenkraft med kommande studier. Där 

ser  jag  exempelvis  samarbete  i projekt  (organisering  i  temporära organisationer) 

där  flera  organisatoriska  fält  är  involverade,  liksom  organisationer  från  olika 

länder, som spännande utgångspunkter. Projekt som  finansieras med EU‐stöd är 

ofta förknippade med krav på medverkan av partners från olika organisationer och 

olika  länder. Kanske är det samverkansformen partnerskap som är den nya  idén 
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på modet och som nu sprids  i  flera  fält  tack vara att många olika organisationer, 

med  tillhörighet  i en mängd  fält, är  involverade  i partnerskapssamarbete?  I sam‐

band med dessa tankar vill jag även väcka en fråga i forskningsfältet om hur insti‐

tutionaliseringsprocesser kan studeras i temporära projekt och om det överhuvud‐

taget är möjligt. Är det kanske  lämpligare att diskutera  temporära organisationer 

och samarbeten i ett eller flera fält som exempel på institutionalisering?  

 

EPILOG OM EN UTOPISK IDÉ … 

En önskan om målgruppens medverkan på lika villkor visar sig inte vara helt lätt 

att uppfylla. Är det en fullkomligt utopisk idé? Trots allt visar utvecklingspartner‐

skapet Egenkraft på mod när de väljer att ha med målgruppen på ett tydligt sätt. 

Förhoppningsvis kan den här uppsatsen  tydliggöra och  sprida  erfarenheter  som 

kan komma andra  till del.  Idéerna om  lika villkor blev olika villkor  i  slutänden, 

något som följandet citat belyser: 

– Vi skulle få vara med och vi skulle få synas och höras vi också. Och då har det kallats ett 

underifrånperspektiv och nu börjar det på och känns som att ett underifrånperspektiv då är 

man nere på golvet. Och det var väl kanske inte riktigt så vi hade tänkt det utan vi skulle ju 

vara hälften av organisationen egentligen. (Maj, målgruppsrepresentant) 

Jag är övertygad om att det är viktigt att berörda målgrupper engageras och  jag 

anser att målgruppens medverkan i Egenkraft har varit betydelsefull för projektet. 

Men, villkoren för målgruppens möjligheter att vara med och styra ett projekt kan 

bli  bättre med  hjälp  av  stöttning  och mer  organisering. Genom  att målgruppen 

organiserar sig  i högre grad ger det  legitimitet  i beslutsfattande  församlingar. En 

önskan om målgruppens engagerade medverkan behöver inte vara en fullkomligt 

utopisk idé!  

En annan fråga är om de europeiska idéerna gällande att utveckla modeller och 

förändra  strukturer,  för  att  lösa  samhällsproblem,  verkligen  går  att  genomföra  i 

partnerskapsform. Det  samhällsproblem Egenkraft  skulle  ta  itu med utgick  ifrån 

utanförskap och handlade om att utforma modeller för att få tillbaka människor i 

arbete.  Egenkraft  synliggjorde  visserligen  hinder  som  finns  och  utformade  en 

modell men för att ett sådant arbete ska få genomslagskraft behöver även lagar och 

regler  förändras. Ett enskilt  temporärt projekt har en komplex  institutionaliserad 

omgivning att förhålla sig till. Detta kanske är en ännu mer utopisk idé! 

 

… OCH HUR GICK DET FÖR PROJEKTET? 

Inom projektet utformades en modell  för hur  långtidssjukskrivna, och  i viss mån 

långtidsarbetslösa, på ett bra  sätt  skulle  ta  sig  tillbaka  till arbetslivet. Deltagarna 

inom projektet var i hög grad engagerade med att ta fram modellen och prova på 
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aktiviteterna som  ingick  i modellen. Direkt efter att EQUAL‐projektet avslutades 

bildades en ideell förening för att bevara och utveckla modellen. Föreningen upp‐

hörde dock efter cirka två års tid och ingen av de stora organisationerna, som varit 

involverade i projektet, gjorde anspråk på att förvalta modellen.   
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Förteckning över intervjupersoner och intervjutillfällen 

 

Nivå  Intervjuperson,  

fiktivt namn 

Intervjutillfälle(n) 

Europeisk representant  Gwen  2007‐06‐08 

Nationell representant  Margaretha  2007‐05‐09 

Lokal/Organisationsrepr.  Anders  2006‐06‐19 

‐ ” ‐  Susanne  2007‐10‐08 

‐ ” ‐  Ulf  2006‐06‐21 

2007‐02‐09 

2007‐10‐12 

‐ ” ‐  Håkan  2006‐06‐16 

2007‐02‐09 

2007‐10‐02 

‐ ” ‐  Hans  2006‐06‐26 

2007‐02‐07 

2007‐10‐12 

‐ ” ‐  Sune  2006‐06‐22 

2007‐02‐27 

2007‐10‐08 

‐ ” ‐  Gösta  2006‐06‐20 

2007‐02‐08 

2007‐10‐19 

‐ ” ‐  Gunilla  2006‐06‐14 

2007‐02‐13 

2007‐10‐19 



 

‐ ” ‐  Kajsa  2006‐06‐26 

2007‐02‐13 

2007‐10‐03 

Lokal/Målgruppsrepr.  Karolina  2006‐06‐13 

‐ ” ‐  Maj  2007‐02‐12 

2007‐10‐19 

‐ ” ‐  Britta  2006‐06‐20 

2007‐02‐08 

2007‐10‐22 

Lokal/Personal  Eva  2006‐07‐03 

2007‐02‐12 

2007‐10‐24 

‐ ” ‐   Carina  2007‐02‐07 

2007‐10‐24 

 

Övrig nämnd person, ej intervjuad 

Inhyrd konsult  Inez 
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