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Abstract:  

Inledning: Under min praktik 2011 kom jag i kontakt med ett samordningsförbund 

FINSAM, som arbetar med rehabiliteringsfrågor. Det var också här som jag kom i kontakt 

med de olika samverkansprojekt som bedrivs inom regionen både inom 

Samordningsförbundet FINSAM samt ESF projekten. Syfte med studien var att se vad det 

är som har hänt när ett samverkansprojekt avslutas. Metoden är en litteraturstudie som jag 

sen har kopplat samman med det intervjuerna som jag har gjort. Intervjuerna spelades in på 

en diktafon på respektive arbetsplats samt via samtal i ett bokat grupprum på biblioteket. 

Därefter transkriberade och analyserade jag utifrån innehållsanalysen. Resultatet 

presenteras utifrån de intervjuerna. Dessa utgår ifrån de sju olika teman som har berörts i 

den här studien. Resultatet visar en enighet utifrån hur projektledarna och samordnaren ser 

på det här med; samverkan, samarbete, KASAM och Coachning samt att använda olika 

grupper som referensgrupper och att nätverka. Hur de ser på hur implementeringen har 

fungerat är en annan del av resultatet. Nyckelord som använts: Samverkan, Samarbete, 

Arbetslivsinriktad rehabilitering, Coachning, Implementering, Samordningsförbund 

FINSAM, Samverkansprojekt, Referensgrupp, Nätverk, KASAM och Kommunikation.  

Introduction: During my practice in 2011, I came in contact with a coordination covenant 

FINSAM, working with rehabilitation issues. It was also here that I came in contact with 

the various cooperation project conducted within the region both in the association 

FINSAM and ESF projects. Objective: Aim of the study was to see what happened when a 

collaborative project completed. Method: Is a literature which I then have interconnected 

with the interviews that I have done. The interviews were recorded on a dictaphone at the 

persons workings place and I also booked a study room at the library. Then I transcribed 

and analyzed by content analysis. The result: The results are based on the interviews, 

which are constructed on the seven different themes that have been affected in this study. 

The results show a unity based on how the project managers and coordinators look at this 

with; collaboration, cooperation, KASAM and coaching as well as various groups and peer 

networking. Then how they look at how the implementation has worked is another part of 

the result. Keywords: Collaboration, Cooperation Vocational rehabilitation, Coaching 

Implementation, Coordination Federal FINSAM. Cooperative, Reference, Network, 

KASAM and Communications 
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Inledning 

Under mina tillämpade studier 2011 kom jag i kontakt med ett samordningsförbund, 

FINSAM, som arbetar med rehabiliteringsfrågor, i projektform, inom en mellansvensk 

region. Regionen är med som partner. I samarbetet ingår även projekt som har stöd av 

Europeiska socialfonden (ESF). Samordningsförbundet FINSAM och regionen försöker 

hitta en bra lösning på hur man kan skapa samverkan mellan olika myndigheter. Det man 

har som mål är att projektens verksamhet förs in i ordinarie verksamhet. Projekten inriktar 

sig på arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsträning och kompetensutveckling och vill 

åstadkomma en bra lösning för individens rehabilitering. 

 

De projekt som man bedriver inom kommunen är riktade till individer i ålder mellan 16-64 

år, med olika problembild skriver Axelsson et al(2007). Det är för individer ”som har 

behov av samordnade insatser för att återgå i arbete, eller förbättra sin 

arbetsförmåga”(Vahlne-Wästerhäll et al 2009, s. 143). 

 

Utifrån de samverkansprojekt som jag kommer att skriva om, så talas det mycket om 

samverkan, samarbeta, kompetensutveckling, och om nätverk(integration). Det talas även 

om vad det är som ska implementeras in i den ordinarie verksamheten. De här är några 

teman som kommer att belysas i den här studien. 

 

Vad är samverkan, samarbete? Vahlne-Wästerhäll et al (2009) skriver om samverkan, 

samarbete och samordning. Dessa begrepp har olika betydelse och man använder dessa ord 

i olika slags sammanhang. Att hitta en bra definition på dessa ord kan vara oerhört svårt. 

Söker man på dessa ord fast på engelska som motsvarar samverkan, samordning då blir det 

cooperation eller collaboration. Även om ordet står på svenska eller engelska så är 

ursprunget det samma, att man ska arbeta och utföra saker tillsammans, vad det gäller 

organisationer eller individer. 

Man använde dessa ord eller själva begreppet redan på 50-talet, när man gjorde 

rehabiliteringsutredningar. Redan på 50-talet talade man om, att man ville ha ”samarbete 

mellan sjukvårdsförsäkring och arbetsvård” (Vahlne- Wästerhäll et al 2009, s.129 ). 
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Vahlne-Wästerhäll et al (2009) skriver om hur samordningsorgan sakta börjar växa fram i 

slutet på 60-talet och början av 70-talet. ( 1979:1) Är en föreskrift som 

Riksförsäkringsverket (RFFS) gav ut och som handlade om rehabiliteringsgrupper som de 

ville att det skulle införas på försäkringskassorna, meningen var att rehabiliteringsgruppen 

skulle skapa forum vad det gäller samarbete med andra tänkbara samhällsorgan, samt vad 

det gäller sjukpenningärenden i större utsträckning.  

 Vahlne -Wästerhäll et al (2009) utgår ifrån en (SOU 1988:41) rapport som berör 

rehabiliteringsutredningen, att större ansvar skulle ligga hos arbetsgivarna, vad det gäller 

arbetslivsinriktad rehabilitering men att försäkringskassornas roll skulle stärkas vad det 

gäller rollen som samordnare.  Att själva utredningen och samordningen för 

rehabiliteringsgrupper ska vara av informell karaktär.  

Mellan olika myndigheter och samhällsaktörer så finns det idag” föreskrifter om 

samordning, samarbete och samverkan. Exempel på detta är; Hälso-sjukvårdslagen och 

socialtjänstlagen (Vahlne-Wästerhäll et al 2009). 

Vahlne-Wästerhäll et al(2009) skriver att under en längre tid vad det gäller offentliga 

handlingar, så har man försökt att definiera vad själva syftet är, med att samverka inom 

rehabiliteringsområdena. I (SOU 1996:85) står det skrivet vad är det för motiv för att 

kunna samverka? Samverkan utgår ifrån vad det är för behov individen har inte hur 

verksamheten ska se ut. Ett skäl för att samverka är krav på vad det gäller att effektivisera 

kostnaderna. Enligt (SOU 1996:85) kommer inte samhället att ha så mycket pengar att röra 

sig med, det är här som individens drivkrafter kommer in, att hitta en bra lösning men även 

bli motiverad då det gäller att få fram ett bra kostnadsförslag. 

Att samverka mellan andra myndigheterna vad det gäller fördelning vem som har ansvaret 

för vad, blir mera tydligt då. Det blir inga dubbelarbeten och sen blir det heller ingen 

rundgång. På sådant sätt kan man få ner kostnaderna för alla som är med och samverkar 

framhålls i (SOU 1996:85). 

Arbetsmarknaden kommer att förändras, arbetslösheten kommer att drabba många, även 

utsatta grupper kan få det extra hårt. Därför finns det andra skäl för att samverka enligt 

(SOU1996:85); 
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 ”Bra resultat för individen 

 Helhetsyn i arbetet 

 Effektivare resursanvändning 

 Förhindra ”rundgång” 

 Ökade behov pga. ökad arbetslöshet” (SOU1996:85 s.50). 

Samverkan använder man både som medel och som ett mål. Begreppet samverkan omfattar 

både samarbete och samordning, Vahlne-Wästerhäll et al (2009)  formulerar hur 

samverkan kan se ut;   

Samordning: Man utformar ett system så man kan nå målen på ett så bra sätt i en 

organisation t.ex. kan det handla om lokaler, administration och ekonomi. 

Samarbete: Det är hur man arbetar tillsammans med individer i en organisation. 

Samarbete handlar t.ex. om möten mellan handläggare, chefer, projektledare och individer. 

Det finns en vilja att nå målen gemensamt.   

Samverkan: Detta sker i möten mellan myndigheter och individer, eller möten mellan 

myndighet och en organisation. Samarbete och samverkan kan vara likartat. Att 

verksamheter och flera organisationer försöker tillsammans, nå gemensamma beslut och 

mål, gör att det kallas samverkan.  

Att bedriva projekt är inte så enkelt eftersom, det finns olika lagar som berör 

arbetslivsinriktad rehabilitering som t.ex.  

 Arbetsmiljölagen (AML) SFS 1977:1 160 

 Socialtjänstlagen (SOL) SFS:2001:453 

 Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) SFS 1982:763 

  Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan försäkringskassan, 

länsarbetsnämnd kommun samt landsting. SFS 2003:1210 

 Från och med januari 2011 kommer det en ny lag. 

 Socialförsäkringsbalken (SFB) SFS 2010:110 kap 29 



4 

 

”Balken är en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag, som ersätter ett 30-tal 

tidigare gällande socialförsäkringsfattningar som till exempel, lagarna om barnbidrag, 

allmän försäkring och arbetsskadeförsäkring”(Försäkringskassan, Lagar och regler 2013). 

Vahlne- Wästerhäll et al (2009) skriver om rehabiliteringsbegreppet, att det är 

mångfacetterat. Begreppet står för återanpassning, både vad det gäller i arbetslivet och i 

samhällslivet. Det är ett samlingsbegrepp inom rehabiliteringen, där åtgärderna är av 

sociala, psykologiska, medicinska eller av arbetslivsinriktad art. ”Enligt kap 29 § 2 i (SFB) 

skall rehabilitering syfta till att återge den som har drabbas av sjukdom sin arbetsförmåga 

och förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete. Denna rehabilitering brukar 

benämnas arbetslivsinriktad rehabilitering”(SFS 2010:110). 

 

Samordningsförbund 

I Sveriges 218 kommuner finns det idag 82 stycken samordningsförbund. Några av dessa 

samordningsförbund är mindre och är verksamma i en kommun. Medan andra omfattar en 

region eller ett helt län. (NNS, Samordningsförbunden 2013).  Samordningsförbund går 

under samma lag som heter; Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting. SFS 2003:1 210 

 

”Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas mellan 

försäkringskassan, länsarbetsnämnd, kommun och landsting för att uppnå en effektiv 

resursanvändning. Ett samordningsområde kan omfatta en eller flera kommuner eller 

delar av kommuner. Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer 

som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår 

eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete” (SFS 2003:1 210 § 1,2). 

 

Samordningsförbundet FINSAMS samverkan inom rehabiliteringsområdet ”Ger 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt enskilda landsting och kommuner möjlighet 

att samordna sina insatser. Samordningsförbunden är juridiskt självständiga myndigheter, 

vars uppgift är att göra detta slags samverkan möjlig.” (NNS, FINSAM 2013) 
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Nätverket NNS är ett nationellt ”nätverk för samordningsförbund. NNS har till uppgift att 

vara ett språkrör för samlingsförbunden i Sverige, samt stödja och utveckla dem. NNS ska 

vara ett forum för dialog, erfarenhetsbyte, kunskapsspridning och gemensamt lärande.  

NNS strävar också efter att ge en samlad bild av samordningsförbundens verksamhet, 

resultat och betydelse i det svenska samhället. Nätverket bildades den 4 november 2009 

vid en konferens i Stockholm och har för närvarande 53 medlemmar. I 

samordningsförbunden samverkar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landsting och 

kommuner kring rehabilitering” (NNS, Om oss 2013). 

 

Nätverk mellan Samordningsförbundet och ESF projekt inom en mellansvensk 

region  

Samordningsförbundet FINSAM i den planerade studien har egna projekt som bedrivs 

inom en mellansvensk region. De har ett nätverk med andra projekt inom regionen, projekt 

som har sökt pengar ur Europeiska socialfonden.(Svenska ESF- rådet 2013). De träffas 

”sex gånger om året för att utbyta erfarenheter och information”(Paraplynätverket 2012). 

Detta för att man har likartade projekt som är riktade mot samma målgrupp. Denna modell 

under samma paraply eller paraplynätverken har faktiskt uppmärksammats på nationell 

nivå. Livslinjen är ett av projekten som ingår i ESF och i paraplynätverket. 

 

Myndighetens roll 

 Andersson (2007)  skriver att samordningsförbundet samverkar med andra stora 

myndigheter, samt vad deras funktion är. 

Försäkringskassan (FK) Samordnar och kartlägger, tillsynen vad det gäller insatserna i 

den rehabilitering, som individen ska ha. Ser till att rehabiliteringen går så snabbt och 

effektivt som möjligt  

Hälsa-Sjukvården (HSF) Har ansvaret för allt som rör den medicinska biten. 
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Socialtjänsten (SOF) Ska hjälpa individer som bor i en kommun, så de får den omsorg 

som de behöver. 

Arbetsmarknadsverket (AF) Ska vägleda personer så att de kan få ett arbete, eller få 

hjälp med att finna en utbildning. Arbetsmarknadsverket ska även hjälpa till med 

arbetslivsinriktad rehabilitering.  

 

Finansiering 

  Att bedriva ett samordningsförbund som FINSAM, kräver finanser. Staten står för en del 

av finansieringen, staten som i det här fallet består av Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. En annan del av finansieringen kommer ifrån Landsting eller region, 

om FINSAM (2013). De projekt som ingår i paraplynätverken får även pengar ifrån 

Europeiska socialfonden (ESF) I Europeiska socialfonden (Svenska ESF- rådet 2013) finns 

det särskilda pengar för olika sysselsättningar. ”Man vill främja forskningen och 

samverkan för näringslivsutveckling och nya jobb”(Olofsson 2009, s.89). Mellan 2007-

2013 kommer (ESF) att ge ut ca ” 750 miljarder kronor runtom Europa ”( Svenska ESF-

rådet 2012). Sverige kommer att få ca 6,2 miljarder. 

 

Samverkansprojekten 

Börjeprojektet: Förberedande arbetsträning för unga vuxna 

 Nylund (2009)  skriver att Börjeprojektet som har bedrivits mellan 2010-2011 är ett 

projekt som riktar sig till ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden, de är mellan 18-

24 år. Ungdomarna är inskrivna på arbetsförmedlingen och socialtjänstens olika enheter, så 

som stöd, försörjning och beroendeenheten. Genom att bedriva detta projekt vill man få 

ungdomarna att bli mer motiverade, att minska sitt missbruk och att våga välja andra 

behandlingsinsatser. 
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Man vill sporra ungdomarna att gå vidare till sysselsättning/arbetsträning eller gå vidare till 

studier. Här vill man stärka deras sociala men också övriga yrkesfärdigheter för att kunna 

arbeta i grupp, våga ta egna initiativ, strukturera sin vardag men också kunna ta sitt ansvar. 

Själva sysselsättningen ska på sikt göra så att man kommer ut i ordinarie 

arbetsträning/arbetsplats.  Projektet består av 6-8 deltagare, de kommer att ha arbetsträning 

i 3 månader med eventuell förlängning i ytterligare tre månader. Det ska finnas en tydlig 

och strukturerad plan som varje deltagare ska ha. 

 

 Nylund (2009) skriver att själva projektet finns vid verksamheten för arbetsträning och 

sysselsättning inom en mellansvensk region. Inom projektet och verksamheten för 

arbetsträning och sysselsättning, får arbetsledarna ständigt handledning om det behövs i 

metodhandledning men även kompetensutveckling, av en sjuksköterska ifrån psykiatrin, 

med inriktning mot neuropsykiatriska funktionshinder.  Börjeprojektet utgår ifrån 

Antonovsky (2005) salutogena faktorer ser mer till friskfaktorerna än på riskfaktorerna. 

Arbetsledarens uppgift är att se till individens kompetens men även individens 

begränsningar, och utifrån det finna arbetsuppgifter som passar individen. Dessa ska väcka 

nyfikenhet så individen själv kan ta ett eget ansvar, samt stärka individens självkänsla. 

 

Arbetsledaren ska vara delaktig i gruppen, genomföra de uppdrag som tillkommer. Se till 

att planera arbetsuppgifter och att det utförs av arbetslaget. Hämta deltagare till och från 

arbetsplatsen. Arbetsledaren ska även lära sig att handleda om de aktuella 

maskiner/verktyg som ungdomarna kommer att använda. Samt förmedla kunskaper i hur 

och varför arbetsuppgiften skall utföras, i enligt med Arbetsmiljölagen. 

Arbetsledaren ska ha kontakt med respektive handläggare som ses som uppdragsgivare, 

men även ha ansvar för uppföljning av den aktuella situationen för varje deltagare i 

projektet. 

 

Tillsammans med samordnare och ansvarig handläggare ska arbetsledaren vara med på 

uppföljningsmöte. Deltagarna som kommer till Börje projektet, kommer att fylla i ett 

formulär som utgår ifrån KASAM.  
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Projektet På spåret 

 Jupiter (2009) skriver att projektet På Spåret utgår ifrån FN:s  standardregler, 

konventionen om rättigheter för personer med funktionedsättning. År 1993 accepterade 

generalförsamlingen ett förslag om internationella regler för personer med funktionshinder.  

Föreskrifterna och grundtanken för funktionshindrade är jämlikhet och delaktighet. Att få 

full delaktighet i samhället, jämlikhet i levnadsvillkoren, i ett samhälle för alla, är 

utgångspunkten för såväl FNs 22 standardregler för personer med funktionshinder (1993) 

som svensk lagstiftning, Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 

  WHO (Världshälsoorganisationen) definierar självständighet och delaktighet men även 

hälsa utifrån ICF. Utifrån ICF handlar det om att klassificera hälsokomponenter. Inom ICF 

så finns det tre olika begreppsmodeller så som sociala modellen, biopsykosociala och den 

medicinska modellen. Dessa modeller har tagits fram ”för att beskriva funktionshinder och 

funktionstillstånd”(Vahlne-Wästerhäll et al 2009, s 86). 

 

 Projektet På Spåret har pågått från 2009-2011 och riktar sig emot unga vuxna mellan 19-

24 år med ADHD (ADHD ingår inte men man kan ha ADHD som tilläggsdiagnos om man 

har någon av huvuddiagnoserna) så som lindrig utvecklingsstörning eller har diagnosen 

Aspergers syndrom. I projektet så har det funnits tre coacher och en projektledare. 

 

 Jupiter (2009) har skrivit att det har varit tydliga mål och utgångspunkter i projektplanen, 

för hur arbetet formulerades. Det är att skapa en modell för nära stöd i arbetsträning, via 

coachning för målgruppen. Samt skapa en modell för samverkan i de olika myndigheterna 

som deltar i projektet. Myndigheter som har varit med i projektet På spåret är 

Habiliteringen med Hälsa-och sjukvården inom en mellansvensk region och har 

tillsammans med Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ett ansvar att 

ge stöd åt de unga med funktionshindren. Själva stödet ska utgå ifrån den enskildes behov 

av kunskaper, medvetande om funktionsnedsättning, vardagsstöd, sysselsättning och behov 

av rehabilitering. 

 

 Jupiter (2009) utrycker sig att gemensamt för den här målgruppen är att de ofta upplever 

svårigheter vid betydande förändringar i sin livssituation. Svårigheten är att finna och 
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kunna behålla en varaktig sysselsättning, sådana svårigheter kan bidra till utanförskap. 

Målgruppen har utifrån lagstiftning (Lagen om stöd och service, LSS, Socialtjänstlagen, 

SOL) och har möjligheter att söka stöd för sina dagliga behov i boendet (boende med 

särskild service och hemtjänst) samt vid fritidsaktiviteter som t.ex. (kontaktpersoner eller 

ledsagare). 

Behovet med att få dagligt stöd i sysselsättningen, sträcker sig utöver det som aktuell 

lagstiftning idag täcker. Behoven av stöd för de arbetsplatser som har sysselsättning, 

arbetsgivarna, måste få kunskaper samt stöd för att kunna skapa fungerande lösningar, på 

lång sikt. Stödet är utifrån den enskildes funktionsnivå d.v.s. öka självständigheten och 

varaktig sysselsättning.  

Arbetsträningsperioderna är på 3 månader i taget vilka föregås av en 14-dagars test. Alltså 

att arbetsgivaren och deltagaren får känna sig för innan man skriver på ett tremånaders 

kontrakt. Det är angeläget att kommunikationen mellan coachen och handledaren är tydlig 

och konkret. Det är oerhört viktigt att man har en tydlig kommunikation med individen. 

När individen går ut på sin arbetsträningsperiod då är det handledaren på arbetsplatsen som 

tar över rollen som coach. Det är oerhört viktigt att hitta en bra handledare och coach som 

kan skapa goda idéer att arbeta utifrån. Coachens viktiga uppgift är bland annat att tala om 

att personen gör nytta då de ska försöka att arbeta självständigt minst 20 timmar/vecka. 

 Jupiter (2009) menar att coachens uppgift i projektet är att lära känna individen, stödja, 

motivera men framför allt lyssna på vad individen har för erfarenhet i sitt tidigare liv 

angående arbete/studier.  Att få individen att se till sin egen förmåga och kapacitet i 

förhållande till arbetsmarknadens krav, samt göra några egna arbetslivserfarenheter är 

ytterligare en uppgift. 

Coachens uppgift är även att hitta bra praktikplaster till dessa individer, men också bra 

handledare som vill hjälpa till.  De ska också ha kontakt med individen via sms, besök 

telefonsamtal och mail.  Kontakten med handledaren på praktikplatsen är ytterligare en 

uppgift. Coachens uppgift är även att dokumentera och följa upp. 
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Projektet innehåller fyra faser som individen går igenom, i fas två så kommer coachen att 

finnas kvar men stödet är mycket mindre. Det är meningen att individen ska bli trygg i sig 

själv, och att individen kan klara arbetsuppgifterna själv på egen hand. 

 Sju olika teman 

Samverkan och Samarbete 

Om man ska driva ett lyckat samverkansprojekt inom en mellansvensk region är det viktigt 

”att alla deltagare vid starten har gemensamma utgångspunkter och gemensamma 

referensramar, att en gemensam metod för att utveckla samarbete finns samt att mål, 

principer och etiska förhållningssätt noga diskuteras redan innan verksamheten påbörjats” 

(Danemark et al 1999, s.56). 

Har man samverkan mellan de olika myndigheterna eller de projekt, som bedrivs som 

Vahlne-Wästerhäll et al (2006) skriver om, får man också en helhetssyn på vilka behov 

som individen egentligen har, vad det gäller rehabiliteringsinsatserna. Fungerar samverkan 

kan man ”mobilisera resurser” och kunskaper ifrån flera olika myndigheter, vilket ger en 

ökad förmåga att se helheten och därmed lösa komplicerade problem. 

Vahlne-Wästerhäll et al (2009) skriver också om hur samverkan kan leda till vinster och att 

man har en dialog mellan handläggrana på de olika myndigheterna och att man ser till de 

resurser som klienten egentligen har, kan förhindra att det blir en rundgång mellan 

myndigheterna och klienten.  

Utredningen (SOU1996:85) beskriver att det kan finnas hinder för att kunna samverka 

inom en myndighet. I en myndighet så kan handläggarna själva sätta en gräns, för hur 

mycket man vill samverka och vad i själva verket är tillräckligt. Vahlne-Wästerhäll et al 

(2009) skriver också om utredningen (SOU 1996:85) Inom myndigheterna eller 

organisationerna så har man frågat om samverkan, vilka hinder finns det inom 

rehabiliteringsområdet. De svarade att hinder kan vara; Det ekonomiska, juridiska, det 

organisatoriska men även de kulturella faktorerna speglar in, till exempel sekretesslagen. 

Man är även rädd att gå över kostnaderna i de olika upptagningsområdena. Fler 

anledningar är att man inte kommer åt varandras informationssystem inom varje 
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myndighet och att man har kunskapsbrister angående varandras yrkesroller. Hinder som 

beskrivs mellan de olika myndigheterna är att det finns olika förordningar och regelsystem 

som ska följas. Utifrån forskningen om hinder inom organisationer framkommer 

exempelvis ”sekretesslagen” (Vahlne-Wästerhäll et al 2009,s.133).   

Vahlne- Wästerhäll et al (2009) menar att hindren finns även i det kulturella och i det 

strukturella. Utifrån myndighetens roll ser man annorlunda på klienterna, utifrån de olika 

regelsystemen. Det blir allvarliga kulturkrockar mellan myndigheterna men även relationen 

man har till klienterna. Det finns flera faktorer som kan påverka samverkan, menar Vahlne 

Wästerhäll et al (2009) Flera av anledningarna kan vara av en ”ideologisk karaktär”, man 

har olika värderingar, attityder och utbildningsbakgrunder inom de myndigheter 

handläggarna arbetar i. Man använder sig av fackspråk som i sin tur kan försvåra 

kommunikationen mellan varandra. Inom rehabiliteringsområdet talar man om individen 

på olika sätt, i den myndighet man arbetar i. Ett exempel på detta är att man säger klient 

om individen inom socialtjänsten. 

”Ett stort hinder för samverkan mellan myndigheterna är olika former av revirbevakande 

beteende som hänger samman med både strukturella och kulturella faktorer” (Vahlne- 

Wästerhäll et al 2009, s.134). 

Nätverk 

Axelsson et al (2007) beskriver att forskare använder sig av ordet integration, det innebär 

att man försöker att blanda aktiviteter och aktörer i en större helhet. Man gör det av 

ekomomiska skäl, sen finns det en grundtanke varför man skapar integration. Det finns i 

den hierarkiska organisation eller igenom konkurrensen på marknad. Fast det finns ett sett 

till att skapa integration, det är att nätverka.  I ett nätverk sker integrering genom frivilligt 

samarbete mellan olika aktörer. Om aktörerna och deltagare är på samma nivå i nätverket 

kallas det för horisontell integrering annars blir det en vertikal integrering och den utgår 

från att det inte är integrerat utan en hierarki. Axelsson et al (2007) 

 Det finns en studie som en norsk forskare har skrivit, vid namnet Hvinden (1994) ”divided 

against it self; a study of integration in welfare bureaucracy” som Vahlne-Wästerhäll et al 
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(2009) refererar till. Att det inom olika myndigheterna så finns det en horisontell 

integration och i den här studien så framhåller tre förutsättningar. 

Kaufmann et al (2005) nämner att i olika företag, projekt eller i en organisation, finns det 

olika nätverkstyper som centraliserade och decentraliserade organisationer. Beskrivs hur 

ett nätverks kommunikation kan se ut. 

 ”Att det finns en ömsesidig medvetenhet om givna problem 

 Att det finns samsyn mellan aktörerna beträffande mål 

 Att det finns ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna för att lösa ett visst problem” 

(Vahlne-Wästerhäll et al 2009, s135). 

 

Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Ett begrepp som författaren Vahlne-Wästerhäll et al (2006) beskriver är arbetslivsinriktad 

rehabilitering, som infördes på 90-talet i och med rehabiliteringsreformen. Att det ska bli 

lättare för individer som är sjukskrivna och har sjukersättning, men också för de individer 

som går under den medicinska eller yrkesinriktade såväl som den sociala rehabiliteringen. 

Det ska bli lättare för individen att få den hjälp och de åtgärder som de behöver. Åtgärder 

kan vara av olika karaktär inom rehabiliteringen, arbetsträning, arbetsprövning. Man gör en 

kartläggning av rehabiliteringsbehovet.  

KASAM (Känslan av ett sammanhang) Coachning och stöd 

Hansson (2004) skriver att Antonovsky äger ursprunget till ordet KASAM, känslan av ett 

samanhang. I en studie som Antonovsky har gjort blev ett antal personer intervjuade, där 

alla personerna hade en gemensam sak, att de har varit med om svåra trauman. Det Hanson 

(2004) menar är att i den här studien fann Antonovsky tre viktiga teman; 

Begriplighet: Detta har med hur man uppfattar information och intryck att göra. Kan man 

strukturera detta i sin tillvaro, då har man som människa en bra och stabil förmåga att se 

och förstå verkligheten. Det finns människor som kan uppfatta verkligheten 
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osammanhängande eller mera kaotisk. Då kan man ha svårt att se själva situationerna och 

också hur man ska hantera dem. 

Hanterbarhet: Utifrån de krav som ställs på en människa, så måste man här se vad man 

har för resurser till sitt förfogande. Människan har makten i sina egna händer att styra sitt 

eget liv. Hanterbarhetens KASAM är tron på sig själv, vad det gäller krav och händelser 

som kan ske i ens liv. Man klarar av det med andras hjälp, men också enbart med sin egen. 

Meningsfullhet: Detta är ett begrepp inom KASAM som en motivationskomponent, 

vilken svarar på livets frågor som rör ”Varför?”. I de tre teman som Hanson (2004) 

beskriver, så menar Antonovsky att meningsfullhet är det tema som är det viktigaste, att få 

varje människa att uppleva meningsfullhet och bli motiverad. Om det finns en upplevelse 

av meningsfullhet kommer man att skaffa sig kunskaper, men också resurserna för att klara 

en uppgift. 

Alexandersson et al (2000) menar att har man dessa komponenter; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, då bidrar det som en styrka i ett förhållande, och 

individen får en KASAM som är stark, och man kan även få en god hälsa. Har man som 

individ en KASAM som är stark, då kan det hjälpa mot en fysisk och mental sjukdom. 

Men Alexandersson et al (2000) skriver att man inte ska använda endast Antonovskys 

salutogena ansatser, utan man kan förhålla sig till ett patogent synsätt och låta de 

komplettera varandra. 

 Hilmarsson (2003) menar att ger man det stöd och hjälp som de behöver, så kommer de att 

utvecklas.  Det är så coachningen fungerar, att man har samtal och ger dem feedback för att 

locka fram vad individen har för mål med sitt liv. 

Hilmarsson (2003) skriver om coachning, att det kommer ifrån beteendevetenskapen och 

ifrån sportpsykologin. De handlar om hur man kan ändra på sitt beteende, att man som 

individ har klara mål att arbeta emot. Därefter har man en uppfattning om vad det är man 

har lärt sig av erfarenheterna. När man har en coachande dialog så vill man hjälpa 

individen att kunna ta sitt ansvar, göra val utifrån de resurser som individen har, att på 

sådant sätt skapa självmedvetenhet.  
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Det är på så sätt som individen själv kommer att upptäcka vad problemet är, och handla 

utifrån det och att man måste arbeta för att nå sitt mål. Det Hilmarsson (2003) menar är att, 

använder man den här metoden i coachning inlärning så väcker man ett intresse, men också 

nyfikenhet hos individen, och därefter vågar individen göra en förändring. Att som coach 

ska se till varje möjlighet och att våga utveckla andra människor. En coach ska kunna se 

vad det är för uppgifter som ska tas hand om, d.v.s. vardagliga sysslor och hjälpa till med 

att lösa problem. Coachen ska hjälpa att locka fram individens självständighet så att 

individen själv kan lösa en konflikt. 

Höglund et al (2010) skriver att man ska se till de resurser som individen har. Det är det 

som coachning egentligen handlar om. Att man tar fram det bästa som finns inom 

individen, vad det gäller individens dolda talanger. Det Höglund et al (2010) menar är att 

om du som coach ska kunna göra det så måste du kunna se till individens förmåga. Vad 

finns det för värderingar, motivationer, kunskaper men också mål hos individen? 

Tillsammas blir detta en handling och en frigöring av individens förmåga, på sådant sätt 

blir det till ett resultat att man tillsammans med coachning och individen ser möjligheterna 

istället för problemen, att man får individen att bli motiverad att ta bort alla de hinder som 

finns. ”Coachens uppgift i detta samarbete är att ge stöd och skapa drivkraft” (Höglund et 

al 2010) 

Det finns tre olika enligt Theorell (2003) empiriska dimensioner, som handlar om det 

medmänskliga stödet 

Esteem support: Det djupa känslomässiga stödet, som oftast ges av en livspartner och 

vänner som stärker ens självkänsla och att finna sin egen identitet. 

Appraisal support: Det informativa stödet, som ger råd och hjälp när man har problem i 

sin tillvaro och även kunna finna lösningar. Detta stöd ges oftast av arbetskamraterna  

Tangible support: ”Det praktiska konkreta stödet, som man kan få av grannar, 

arbetskamrater, och alla de människor, som man möter och relaterar till sitt dagliga liv” 

(Theorell 2003, s.165). 



15 

 

Har man stöd eller tillgång till dessa, så menar Theorell (2003) att allt är helt beroende på 

hur individen har det i den sociala miljön och utifrån de förutsättningarna den har.  

Kommunikation och Kompetensutveckling  

”Communicarie” är det latinska ordet för kommunikation som betyder att man rapporerar, 

meddelar. Eller underrättar om, står i förbindelse med. Definition på kommunikation är 

utbyte eller överföring av information. Det Kaufmann et al (2005) skriver att en muntlig 

överföring vad det gäller kommunikation kan vara telefonsamtal, ansikte mot ansikte, eller 

rapportläsning eller via elektronisk post eller skriftliga brev. Att man visar motstånd eller  

är avståndstagande är en tyst kommunikation. 

Kaufmann et al(2005) formulerar sig att idag använder man sig inte av att, skriva och 

sända iväg traditionella brev som var vanligt förr. Nu är det databaserade kommunikation 

som e-post som man använder sig av när man ska ha kontakt med sina medarbetare.  

Kaufmann et al (2005) undrar hur mycket tid man lägger ner på kommunikation? 

Resultatet visar utifrån en forskarstudie som Mintzberg har gjort ” the nature of managerial 

work” som Kaufmann et al (2005) hänvisar till. På arbetstid använder en chef/ledare, vad 

det gäller att kommunicera både muntligt och skriftligt upp till 80 %. Utifrån Mintzbergs 

studie har man förstått ”att kommunikationen är en av de viktigaste 

samordningsprocesserna i organisationer” (Kaufmann et al 2005,s.351).  

Strategier för kompetensutveckling behövs. Det finns olika sätt att se på hur strategierna 

ska ledas eller planeras. Ett synsätt visar på att analysen sker före handlingen, och ett annat 

synsätt menar att strategierna skapas samtidigt som arbete och handling pågår. 

Strategi för kompetensutveckling kan då skapas på olika sätt, med eller utan experter men 

med goda ledare menar Rönnqvist (2004). 

Rönnqvist (2004) skriver att kompetensutveckling kommer att bli allt mer vanligt inom 

organisationer och verksamheter, dels för att tillfredsställa personal men också för att få 

den rätta kompetensen inom verksamheten man bedriver. Det finns tre viktiga begrepp 

nämligen ”kompetens, kompetensutveckling och strategier för kompetensutveckling” 

(Rönnqvist 2004,s. 202). Att kunna utvecklas hela tiden och inom olika områden är viktigt. 
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Även om man är duktig på en sak, så kan man alltid lära sig något nytt och byta 

erfarenheter med varandra. Det finns alltid ett behov av att träffa andra människor och 

pratas vid och utbyta tankar och idéer. ”varje företag är unikt beträffande vilken kompetens 

som man bör satsa på och särskilt utveckla” (Andersson 2002, s.128). Men vilket företag 

eller organisation man än är så är ”ett livslångt lärande och ett lärande klimat” (Andersson 

2000,s.126).  

Många ledare och personal inom en verksamhet har kompetens men inte erfarenheter, eller 

tvärtom. Det vill säga man har erfarenheter men inte kompetens i form av behörigheter och 

utbildning. ”Rönnqvist definierar kompetens som individens potentiella förmåga att 

framgångsrikt utföra ett arbete eller en uppgift”(Rönnqvist 2004, s.202). Det har med vilka 

sociala färdigheter man har att göra som Rönnqvist (2004) skriver om då han beskriver 

kompetensutvecklingens strategier och hur de kan identifieras. De fyra olika stadierna hos 

de anställda i en verksamhet beskriver han såhär; 

Första fokus har med rekrytering att göra, man lägger fokus på att söka efter sådana 

personer som redan har nödvändiga kunskaper, eller den kompetens man söker. 

I andra fokus lägger man stor vikt på formella utbildningar, både interna och externa 

satsningar och det kan röra sig om föreläsningar och kurser. 

I det tredje tänker man inte på formella utbildningssatsningar, utan här är det mera i form 

av självstudier, konferenser eller man bjuder på föredrag som besöker och berättar på 

träffar för personalen. 

I det fjärde fokus är lärandet informellt och det läggs en stor vikt på vad man lär sig i sitt 

arbete i vardagen. D.v.s. att man kan göra om arbetsguppgiften, prova på nya sätt eller hitta 

en annan arbetsform. 

Andersson (2000) skriver att kunskapen började i antikens Grekland, själva begreppet 

”strategi finns att söka i det grekiska verbet statego”(Ellström et al 2004,s. 203). Det är det 

sista begreppet som har med kompetensutveckling att göra. Med detta menar Ellström, et 

al (2004) att man ska se vilka resurser man har, och på sådant sätt så det går att använda 

dem på ett bra sätt. 
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Implementering 

När man startar ett samverkansprojekt så talas det om att man ska implementera. Vad är då 

implementera? Vad betyder implementering, implementera? I nationalencyklopedin står 

det att implementering har att göra med att man vill genomföra något. Implementera är att 

ta in nya idéer till sin verksamhet eller organisation. 

I juni 2012 kom socialstyrelsen ut med information ”Om implementering” och vad det är. 

Ska det göras en implementering, så ska man göra en helhetsbedömning om metoden ska 

införas in i verksamheten. De kan ta enormt mycket tid och energi, den ekomomiska delen 

kan bli kostsam. Det som kan hända är att de kan gå fel och att det helt enkelt misslyckas. 

För att implementeringsprocessen ska bli lyckad, så är det fas tre som är av vikt. Det är här 

som samarbetet med kollegorna kommer att börja, att det finns ett fungerande ledarskap 

som är effektivt och att verksamheten ger det stöd som behövs och sist men inte minst, att 

de som är med i förändringsarbetet har den kompetens som behövs. 

Det måste finnas tydlig information, handledning och utbildning om 

implementeringsprocessen och de komponenter som finns i metoden, samt vad arbetet har 

för syfte. Det kan ta flera år att implementera en ny metod som ska anpassa sig i den 

verksamhet som bedrivs. Det finns fyra faser som rör implementeringsprocessen. 

Behovsinventering: Att göra en behovsinventering inom verksamheten är det första som 

ska göras när ett förändringsarbete ska inledas. Risk finns att det används metoder som inte 

fungerar just i det enskilda fallet.  Det är viktigt att se innan implementeringen börjar, vad 

det är för behov som finns. Utifrån det användes sedan den metoden som blir så bra som 

möjligt. 

Visst finns det hinder, det behöver inte vara fel i metoden utan att den används helt enkelt 

inte så effektiv som man borde. Det beror på att det är implementeringsarbetet som är 

dåligt. Kan man urskilja och uttrycka sig vad behovet är, då blir möjligheterna större att 

implementeringen kommer att lyckas. 
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”Målet med implementering måste vara så tydlig att det inte missförstås. Dessutom ska 

målet kunna mätas i en uppföljning. Ett vanligt misstag är att man formulerar en vision 

istället för ett mål” (Socialstyrelsen 2012). 

Installation av metoden: Här handlar det mera om vad det är för resurser som man kan 

tillhanda hålla, var är det man ska vara i vilken lokal. Vad är det för aktiviteter som ska 

vara med, vad är det för material som man ska arbeta med. Personalen måste få utbildning, 

samt att personalen ser vad behovet är, och utifrån det göra en förändring inom 

verksamheten, för att man kommer att arbeta och gå ihop med andra kollegor som kommer 

att vara med i dessa sammanhang. 

Vissa av kollegorna kommer att vara väldigt negativa att göra ett förändringsarbete, 

resultatet av det kan bli att motivationen kommer att bli påverkad i förändringsarbetet. 

Vikten ligger i att alla som arbetar i verksamheten förstår varför man gör detta, att alla får 

vara delaktiga i själva processen och inte vara emot. I ett förändringsarbete är det viktigt att 

processen är tydlig, varför man måste skapa en grund där kollegorna inom verksamheten är 

eniga om vad målet är, i det uppdrag som är inom verksamheten. Arbetet bör även följa de 

värdegrunder som verksamheten har. 

”Grundläggande frågor som behöver tydliggöras i förankringsarbete är; varför, på vilket 

sätt, vilka berörs vilka resurser finns respektive behövs, vad krävs av mig, vad krävs av 

organisationen och vilka potentiella hinder och framgångsfaktorer finns” (Socialstyrelsen 

2012). 

Användning av metoden: Här är det viktigt att verksamheten ger sin personal den 

utbildning om metoden, annars börjar alla att se och börja tänka utifrån sitt eget huvud hur 

metoden ska se ut och användas. Det innebär att här kommer många att känna sig väldigt 

osäkra och obekväma, i rollen hur metoden egentligen kommer att användas.  Det är här 

som metoden kommer att börja användas, och det är här som förändringsarbetet ibland går 

fel. 

Det finns viktiga delar i den här metoden som är grunden, kärnkomponenter kallar man 

dem. ”En viktig del i implementeringen av en ny modell är att använda 

kärnkomponenterna på det sätt som är avsett.”( Socialstyrelsen 2012). Följer man inte det 
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som står skrivet i anvisningarna, då är man inte metodtrogen och då kan man inte heller 

yttra sig om man har implementerat metoden på rätt sätt.   

Vidmakthålla metoden: Detta är den sista fasen i implementeringsprocessen. Det kan ta 

flera år innan metoden går på ren automatik i den ordinarie verksamheten. För att hålla en 

bra standard så är det viktigt att följa arbetet i sig, kunna skilja på vad problemet är.  vad är 

det för behov som måste förbättras allt beror helt enkelt på implementeringsprocessens, på 

metod eller vad det är för kompetens, ledarskap eller organisationen i sig. ”Detta för att 

minimera risken att kasta ut barnet med badvattnet” (Socialstyrelsen 2012).  

Beredningsgruppen, Styrgrupp, Referensgrupp 

Det här med beredningsgrupp, styrgrupp och referensgrupp är något som nämns under 

intervjuerna med projektledarna och samordnarna. Jansson et al (2004) skriver om det fast 

betoningen är mer ledningsgrupp, projektgrupp och referensgrupp. Vad är rollen 

egentligen?  

Jansson et al (2004) menar att de som äger projektet kan ge de verktyg som projektet 

behöver för att komma igång. Sen är uppgiften för resursägarna att ge stöd, kunskaper men 

också kompetens när det gäller att fatta beslut om, bland annat vad det är för prioriteringar 

som ska göras inom projektet. ”projektledare har ett fortlöpande samarbete med de chefer 

som ”äger resurser” som projektet behöver d.v.s. som kan ta beslut om att ställa personal 

verktyg och lokaler till projektets förfogande” (Jansson et al 2004, s.61). 

En styrgrupp är en sammansatt grupp. Deras uppgift är att hjälpa och stödja projektledaren 

i det pågående projektet. Referensgrupp och styrgrupp ska man inte blanda ihop, en 

referensgrupp ska bara ge råd, medan styrgruppen står för verksamhetsledning och tar 

beslut om projektet, menar Jansson et al (2004). 

Jansson et al (2004) formulerar sig i att en referensgrupp kan vara referenspersoner, 

enskilda personer som har kunskaper och kompetens som man drar nytta av för att få hjälp 

med bland annat rådgivning i ett projekt.  
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Problemformulering 

Det är tre avslutade samverkansprojekt; Börje och På Spåret samt ett ESF projekt som 

heter Enter som kommer vara fokus på, oavsett var de finansiella medlen kommer ifrån. 

Projekten kommer att granskas och redogöras kort, så att man får en inblick i vad de har 

gjort. Intressant är att få höra hur de har arbetat inom och med projektet, hur samverkan har 

sett ut där. Vikten ligger i hur samverkan mellan andra projekt och myndigheter har 

fungerat. Har samverkan/nätverk någon betydelse? Har man hittat en bra lösning, för att 

hjälpa de individer som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsträning och 

kompetensutveckling? Det intressanta är: startar man projekt bara för en enstaka insats, 

eller tittar man på om de här projekten kan komma att gå in i den ordinarie verksamheten 

på lång sikt? Är det en risk att projekten pågår endast i en begränsad period. 

Syfte 

Syftet är att beskriva vad som har hänt de tre avslutade samverkansprojekten i en 

mellansvensk region och för att få veta vad som händer med projekt som har avslutats?  

Frågeställningar 

 Hur har samverkan sett ut inom projekten? 

 Har nätverket haft betydelse och i så fall på vilket sätt? 

 Har projekten implementerats in i ordinarie verksamhet, hur har det gått? 

Metod 

Till den här uppsatsen valdes en kvalitativ metod för att kunna bilda sig vad det som har 

hänt de tre samverkans projekt som är avslutade. Inom en mellansvensk region. Larsson et 

al (2005) skriver att tillvägagångsättet för kvalitativ metod är att kunna analysera och även 

beskriva de texter som man har inhämtar ifrån böcker, forskningsintervjuer, vetenskapliga 

artiklar. För att kunna uppnå syftet med den här uppsatsen, bestämde författaren att 

använda sig av semi-strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Detta för att få en 

djupare förståelse hur det är att bedriva samverkansprojekt, också få mera djupare 

information ifrån projektledarna och samordnaren hur de har sätt på projektet. Jag vill ha 
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svar på de frågor som har skrivit ner. Intervjuerna har analyserats utifrån innehållsanalysen 

Lundman el al 2008. 

Jag har använt mig av svensk författningssamling och varit inne på olika hemsidor som 

berör olika myndigheter och organisationer, t ex Försäkringskassan. Jag har även sökt på 

Mittuniversitetets eget bibliotek och i Nationalencyklopedin. Jag har använt mig av 

sökmotorerna Libris och Diva för att hitta information om olika forskningsområden, 

avhandlingar och publikationer samt litteratursökning. 

Urval 

Av namnet bekvämlighetsurval så säger det sig själv att det är ”personer som för tillfället 

råkar finnas tillgängliga för forskaren” (Bryman 2001,s.114). Projektledarna och 

projektsamordnaren var kända av författaren, via en kontakt med de projekt de arbetade i, 

under en praktikperiod våren 2011. 

Fördelen med urvalet är att det är billigare, enkäter behövs inte göras och sändas ut. Det 

innebär att man måste och får träffa personerna rent fysiskt under en viss tidsram för att det 

ska fungera, skriver Jacobsen (2007). 

Bryman (2001) skriver att ibland får man som författare, en chans som man inte kan missa. 

Att få samla in material ifrån de personer man vill intervjua.  På sådant sätt kan man 

använda sig av bekvämlighetsurval. ”De data som blir resultatet gör inte att man får några 

slutgiltiga resultat (på grund av svårigheterna att generalisera), men det kan utgöra en 

språngbräda för en fortsatt forskning eller leda till att man göra kopplingar mellan 

existerande resultat” (Bryman, 2001, s 115). 

Det var tre projektledare och en projektsamordnare som fick ett brev via e-post. Där 

framkom det vad syftet var med intervjun. Bilaga 1. Svar kom ifrån projektledarna och 

samordnaren att de kunde ställa upp och bli intervjuade. Tre personer intervjuades  
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Bortfall 

Bortfall kan vara att personen ”inte går att få tag på, eller inte vill vara med längre” 

(Bryman, 2001,s.50). En av projektledarna svarade inte på brevet. Jag tog kontakt med 

vederbörande projektledare via telefon, Tyvärr så fick jag inget svar.  

Datainsamlingen 

 Bryman (2001) skriver om att i förväg kunna ha gjort ett antal uppsättnings frågor som 

intervjupersonerna kommer att få svara på. Författaren här följer ett s.k. frågeschema, se 

bilaga 2. Projektledarna och projektsamordnaren har fått samma frågor som de ska svara 

på. Den Första intervjun med projektsamordnaren varade i ca 43 min. Den andra intervjun 

med projektledaren varade i ca 40 minuter. Den tredje intervjun varade i ca 50 minuter. 

Intervjuerna gjordes på respektives arbetsplats, och i ett bokat grupprum vid Almedahlens 

bibliotek. Intervjuerna spelades in med en diktafon.  

Dataanalys 

För den här analysen användes en kvalitativ innehållsanalys för att tolka, granska texter 

och utskrifter av de intervjuer som är inspelade Lundman et al (2008). Det är det vanligaste 

tillvägagångssättet, när man ska analysera olika data menar Bryman (2001). 

Jag har läst varje fråga var för sig och jag skrev ner det jag hörde, som projektledarna och 

projektsamordnaren har sagt. Det är inte korrekt ordagrant och jag kan ha missat några ord 

som har sagts.  Därefter har jag försökt att urskilja skillnader och likheter i svaren. Har 

projektledarna och projektsamordnaren svarat lika på ex fråga 1. Efteråt har jag 

strukturerat upp det i kategorier och på sådant sätt skapa ett tema. Ett tema är som en röd 

tråd, meningar som kan återkomma i kategorier och att skapa ett tema är ett sätt att hålla 

samman allt skriver Lundman et al (2008). 

I bilaga 3 ser man exempel hur jag har bearbetat texten, utifrån domäner, underkategorier 

och kategorier till teman. Det är teman som kommer att redovisas. Syftet var att beskriva 

vad som har hänt när ett samverkansprojekt har avslutas i en mellansvensk region.  
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Etiska aspekter 

 Författaren har följt och studerat de etiska principerna som det vetenskapliga rådet, förr 

kallat HSFR, upprättat. Det står för Humanistiskt samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 

Bryman(2001) skriver om Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

 

Etiska aspekter har beaktats t ex genom samtyckekraven för att få tillåtelse, d.v.s. att jag 

har fått tillåtelse att använda namn på samverkansprojekten, samt att jag fått referera till 

respektive projektplan. Samtycke har inhämtats ifrån respektive projektledare och 

samordnare för samordningsförbundet FINSAM eftersom det har varit ett FINSAM-

projekt.  Samtyckebrev formulerades, se bilaga 4. 

 

Att inhämta samtycke är, ”att de personer som ombeds att deltaga i en undersökning ska få 

full information om undersökningens syfte och uppläggning. De etiska riktlinjer som flera 

professionella organisationer formulerar handlar om att undersökningspersonen frivilligt 

ska lämna sitt samtycke” (Bryman, 2001,s.446). 

Resultat 

Vad det gäller samverkan och samarbete så vill man hitta gemensamma 

tillvägagångssätt och riktlinjer. 

Projektledarna och projektsamordnaren såg vikten av att ha samverkan och samarbete 

mellan andra aktörer, för att kunna nå de mål som man har satt inom projektet. Sen hur 

man såg på samverkan och samarbete varierar utifrån de olika projekten. 

”Det andra vi såg var att hitta en modell för att jobba ihop mellan myndigheterna för att 

underlätta för varje individ som var på väg ut i arbetsträning. Och där såg vi väldigt 

tydligt dilemma för att varje individ har kontakt med många olika myndigheter och vid 

varje enskilt handläggningsärende, så gör man en arbetsplan och man uppsätter mål, man 

sätter olika agendor för vad man ska uppnå med insatsen, och det är helt rätt enligt dem 
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regelverk man har. Men kruxet är att man kanske inte alltid samverkar kring målet.” 

Intervju 2  

Du vet man pratar om hängrör och stuprör, å det man vill ha få stuprör som möjligt och så 

många hängrännor som möjligt. Att få ett flöde i mellan.” Intervju 2 

För att klara av att samverka och samarbeta så måste man ha en bra dialog mellan 

handläggarna och de klienter som man träffar, vikten är att se till resurserna och förhindra 

rundgång mellan alla myndigheterna. Något som projektledarna och projektsamordnaren 

såg. 

”Själva verksamheten är det inget fel på utan problemet var att klienten inte kommer, eller 

försvinner efter ett tag utan någonting. Man är liksom en tvål....Så jag tycker inte att man 

hamnar mellan stolarna, utan man sitter inte ens på någon stol.” Intervju 3 

”Människorna faller mellan stolarna för det har vi sett i nästa projekt.” Intervju 1 

Det är viktigt att ha en arena där alla möts utifrån respektive myndighet, på sådant sätt får 

man en syn på varandras kulturer och att får en skymt på respektive myndighet, och hur 

man egentligen jobbar. Grundstommen är detsamma för alla som jobbar inom en 

myndighet, att följa de lagar som respektive myndighet har. Det utgör ett hinder för att 

”samarbeta och samverka” Hur ska man ta itu med dessa hinder? 

”Det är ett systemfel alltså utifrån reglementen att vi inte kommer vidare så mycket vi än 

vill. Det går inte låta folket på golvet sköta samarbete om reglementen och de lagar och 

sådant kan förenas i ett samarbete.” Intervju 1 

”När vi skapade beredningsgruppen så bäddade vi för att vi skulle få syn på varandras 

kulturer. Jag tycker att vi stötte på dilemma och upptäckte kulturskillnader. Vi hade olika 

begrepp för samma sak och vi behövde resonera om våra värderingar kring vad vi kunde 

åstadkomma i varje enskild myndighet och vad vi kunde åstadkomma tillsammans. Men vi 

löste dem här krockarna i grupperna genom att vi hela tiden pratade med varandra. Och 

man upplevde att vi hade en prestiglös öppen kommunikation kring de situationer vi 

hamnade i”. Intervju 2 
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Att nätverka är viktigt! 

 Att ha utbyten av andra samverkans projekt och ESF-projekten, som bedrivs inom 

regionen är viktiga, eftersom det är här man få all information om varandra men också 

kunna utbyta tankar och idéer, men även lyfta fram de viktiga frågorna som rör projekten 

med allt annat som finns runt omkring. Det är därför det är så viktigt att ha ett gemensamt 

nätverk. 

”Det har varit värdefullt att man pratar om samverkan på Gotland. Vi har ett processtöd 

inom ESF, European Mind. Det är också unikt att man blandar samordningsförbundets 

samordnare med ESFs process stöd och regionen för ESF representanter och alla 

projektledare. Det finns ingen annanstans i Sverige.” Intervju 2 

”På slutet var jag med några gånger, utifrån hur jag ser det nu så tycker jag att det är bra. 

Fast det kunde vara ändå bättre, det kunde ha ett samordningsförbund som håller koll på 

nya projekt och vad det tar vägen allting. För nu är det lite plopp, plopp, plopp. Man har 

inte riktigt koll på varandra även om vi träffar varandra. Vi kan stötta varandra och 

diskutera mycket utifrån det, så ser man på det, och vi behöver det.  Det är bra med sådan 

här samordning för att inte göra samma tabbar. Man kan lära av varandra och ifrågasätta 

och det tycker jag är bra. Av olika ett projekt kan man lära om det ska implementeras och 

då är en sådan grupp jätteviktigt. Bra att man träffar andra, så att dom vet om information 

är viktig, att alla känner till vad som händer. Har suttit på olika ställen och haft 

sidouppdrag och kommit på samma smarta ide. Nätverka.” Intervju 3 

”I FINSAM projekt så skall alla vara delaktiga, så man borde kunna man lyfta fram 

systemfelen till FINSAMs styrelse som sedan går till regionala och nationella FINSAM, så 

att säga, att det kommer upp till departementet och diskuteras där. Att det här är 

någonting för vi ser att de inte fungerar”. Intervju 1 

Hur ser man skillnad på arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsträning? 

 Vad är egentligen skillnaden på dessa två olika begrepp, d.v.s. arbetsträning och 

arbetslivsinriktad rehabilitering? 
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”Du vet när man börjar prata om begrepp. Vad är skillnad mellan arbetslivsinriktad 

rehabilitering och arbetsträning? Vad är skillnad mellan praktik och arbetsträning? Och 

hur ska vi tänka kring det med försäkringskassans begrepp aktivitet” Intervju 2 

”Allt man gör utanför arbetsförmedlingen så att säga. Det är arbetsträning och så fort 

man kliver in på arbetsförmedlingen blir det arbetsprövning. Och alla dom verktyg som 

arbetsförmedlingen har där, då måste arbetsförmedlingen och dom som jobbar med 

arbetsträning i projektet vara överens om. När är man redo att komma in på 

arbetsförmedlingen alltså, när är man tränad att arbeta tillräckligt länge för att vara redo 

för nästa i den s.k. arbetslivsinriktad rehabilitering.” Intervju 2 

KASAM (Känslan av ett samanhang) 

Alla de individer som deltar i samverkansprojekten vill känna sammanhang och att bli 

sedda för dom de är. Projektledarna och projektsamordnaren utrycker sig såhär om hur de 

ser på KASAM. 

”Ingen människa är viktigare än den andre. Alla är individer då måste man mötas där dom 

står” Intervju 1 

”otroligt värdefullt för rehabiliteringen… värdet av att vara i ett sammanhang för varje 

patient… då kunde man börja träna vardagsfungerande.” Intervju 2 

”Men vi har märkt att börja göra någonting så kommer motivationen då börjar man också 

att kunna. Men Gud jag kan” Intervju 2 

Vi hade informationsträff med individerna, så dom fick komma på studiebesök och träffa 

arbetsledaren där. Arbetsledaren för den här gruppen, sen kom det väl ett slags beslut om 

att jag väljer att gå här. Om de blev tvingade att gå det vet jag inte. Då körde man igång 

hos arbetsledaren med en plan, ganska snabbt fyller man i KASAM mallen.  Intervju 3 

KASAM-mallen är ett frågeformulär som Antonovsky (2005) har utformat. Se vidare i 

diskussionen, sid 30. 
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Hur ger man bäst coachning och det med mänskliga stöd till de individer som är med 

i samverkansprojektet? 

Inom projektet så såg de behov som sträcker sig utanför projektens ramar och att 

ungdomarna behöver stöd och en grund för omsorg. 

”Behovet var ju att de såg att det fanns svårigheter med dom unga.” Intervju 3 

”behöver coachning hela vägen, även när de kommer ut på externa arbetsplatser” 

Intervju 1 

”När vi jobbade på habiliteringen så möter vi människor i stort behov av stöd utanför 

habiliteringen. Och vi såg också att dom som fanns runt omkring inte riktigt räckte till, det 

berodde inte på att dom inte gjorde ett dåligt jobb på något sätt. Det var att det inte fanns 

inte i deras uppdrag att stötta i det som verkligen behövde. När jag säger dom så menar 

jag, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och boendestödjare.” Intervju 

2 

”Det var då vi började skissa på den härmodellen först hade tänkt att vi skulle coacha i 

hela livet. Men vi förstod ganska snart att det blir väldigt svårt uppdrag. Så då skissade vi 

på en modell som gick ut på att ha tre coacher som fanns för att stötta i arbetsträning.” 

Intervju 2 

”Dom var i så pass dåligt skick att de inte kunde tillgodogöra sig den normala 

arbetsträningen, så att säga. Vi fick ge dem frukost på morgonen, de kom inte ur sängen. 

Dom skulle ha hjälp med att vända på dygnet, så att säga.”  Intervju 1 

 

”Det är mat i magen och kläder på kroppen, omtanke och sen måste det få lov att ta tid, 

möta där de står.” Intervju 2 

 

Kommunikation och Kompetensutveckling 

Kommunikation är A-O och om allt ska fungera inom ett samverkansprojekt, att man har 

en bra dialog mellan alla aktörer, från toppnivå till grundnivå. Samt att personalen får den 
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kompetensutveckling som de behöver, för att kunna hjälpa dessa ungdomar som kommer 

in i projekten.  

 

”Uppgiften där var att kommunicera mellan dom här olika nivåerna i ett projekt. Som 

projektledare har man som uppgift att kommunicera på alla nivåer, ända upp ifrån 

styrgrupp ner till projektgrupp man har att jobba i. Så det var jag ganska noga med tycker 

att det var angeläget.” Intervju 2 

”Det jag vill sicka med där är viktigt att både ha en vänlig, tydlig attityd som 

projektledare. Men också att man kommunicerar, skriver ner det man säger så att man har 

minnes anteckningar från alla möten. Det får man ta på sig som projektledare å göra. Åh! 

Sen att man skickar nyhetsbrev så då behöver man inte kommunicera vad det är man har 

åstadkommit, utan nu är vi på gång ATT. Nu ska vi göra det här så att man hela tiden 

pratar om vad det är man gör, då blir det också kommunikation varandra emellan. 

Kommunikation är viktigt! Vi gör ofta fel i Sverige i och med att vi kan prata när vi har 

gjort när vi är färdiga. Men grejen är att den att vi ska prata, under hela tiden som håller 

på att kommunicera hela tiden vad vi är, hur det går då kan man också få nya 

infallsvinklar från folk som är ute. Hörre du! Har ni tänkt på det här. Varför gör ni inte 

såhär? Har ni tänkt kring det och så. Då får man liksom en ny energi in i projektet.” 

Intervju 2 

”Vi lär oss hela tiden vad de behöver med den här problematiken? Vi behöver ständigt 

kompetensutveckling.” Intervju 1 

Implementering 

Vad kan man ta med sig ifrån projektet in i andra projekt? Kan man använda modellen i 

andra verksamheter? Hur ska det implementeras in i den ordinarie verksamheten?  

”De som är problemet är att många projekt, att man inte lyfter in saker och testar och ser 

är det här bra. Sen finns det inga pengar då kan man säga att det här var bra. Det finns en 

möjlighet att prova det är det som går ut på ett projekt, sen jag tror att man ska prova, 

men tänka igenom det ska kunna rulla sen också. Sen kan man lyxa till det lite att man 

provar lite special grejer för att kunna få igång verksamheten” Intervju 3 
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”De vi har lärt oss att implementeringen måste börja samtidigt som projektet börjar 

egentligen… så är det jätte viktigt att ta upp detta med implementeringen så fort man har 

lärt sig något, det här måste vi göra i övriga verksamheter också.” Intervju 1 

”Det som vi kan säga som skulle implementerats är dom modeller som finns kvar inom 

projektet. Det är viktigt att prata om implementering och absorbering som man säger i 

EU-världen. Det är inte någon självklarhet att man ska lyfta in hela projektet, från projekt 

till ordinarie verksamheter. Utan det är just det som är grejen alltså, att göra ett modell 

bygge som man sedan kan vidareutveckla. Det finns folk som säger att jaha! Ni driver ett 

projekt men sen då? Det finns en vanlig uppfattning om att projekten bara blir slut med 

rapport och så blir det en seminarium och sen är det slut. 

Men det är inte riktigt sant, det är ändå så att modellerna lever vidare. De som har jobbat 

med projektet tar också modellerna vidare till sina arbeten, så konkret så har vi exportera 

coachning modellen till Unga Kvinnor. Och till det projekt som jag riggar nu inom ESF” 

Intervju 2 

 

Beredningsgrupp, styrgrupp, referensgrupp 

Alla dessa grupper, vad gör de och vad har de för arbetsuppgift? 

 ”Den som äger projektet lägger mera jobb än dom som är delaktiga. Det är ju så, men det 

är klart att det är ett intresse med att de ska gå bra för ungdomarna vi har. Sen att 

arbetsförmedlingen ser utifrån sina reglementen… Vi ska se vilka som var med i 

styrgruppen? Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten stöd och försörjning. För 

Arbetsförmedlingen så var det inte prioriterande möten, det var en referensgrupp så att 

säga.” Intervju 1 

”Ganska snabbt märkte vi, Socialtjänsten Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

behöver få mandat att föreslå personer till projektet också. Så då skrev jag om det helt 

enkelt så alla som sitter i beredningsgruppen ska ha möjligheten att rekrytera och föreslå 

deltagare till projektet.” Intervju 2 
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”I Skellefteå var vi på studiebesök där dom har en styrgrupp för alla projekt. Det tycker 

jag är en bra idé. Har en grupp med dom viktiga personerna som har koll, då får de koll. 

Då är det Arbetsförmedlingen, Stöd och försörjning och någon mer Försökringskassan. En 

grupp på tre stycken sen är det enskilda verksamheter som är med.” Intervju 3 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att koppla samman litteraturstudien, med de intervjuer som har 

gjorts med projektledarna och projektsamordnaren. En annan viktig angelägenhet var att få 

höra hur det har varit att bedriva ett samverkansprojekt, och också vad som som hänt när 

projektet har avslutats? Resultatet visar att både projektledarna och projektsamordnaren, 

har sett hur viktigt det är för ungdomarna, med Asbergers syndrom eller lättare 

utvecklingstörning, och ungdomar som står långt ifrån arbetsmarkanden, att de får komma 

till ett samverkansprojekt för att lära sig arbetsträning, och att komma ut i arbetslivet, samt 

att få dem att förstå vad de kan. Det var ett av de stora behoven. Det projektledarna och 

projektsamordnaren har berättat är att dessa ungdomar behöver någon som står vid deras 

sida och coachar dem i projektet även ute på deras praktikplatser. Att driva på dem och ge 

dem rätt stöd och även att ge hjälp med att ge ungdomarna feedback, så de själva blir 

motiverade. De får en bättre självbild och självkänsla med kunskaper, för att nå det de vill 

med sina liv och att nå målet. Hillmarsson (2003) 

 Projektsamordnare och projektledarna har även beskrivit, att en stor träning också ligger i 

att kunna samverka och samarbeta med andra myndigheter och deras handläggare, för att 

få ett så gott samverkansprojekt som möjligt. Då det drivs ett samverkansprojekt så finns 

det också hinder, som både projektledarna och projektsamordnare har sett och även märkt.  

Ungdomar som är med i projektet kommer i kontakt med så många och olika handläggare 

ifrån de olika myndigheterna, exempel Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, m.fl. för att 

förhindra att ungdomarna ska hamna mellan stolarna. Det är viktigt att finna en gemensam 

plattform så man kan få träffa handläggarna ifrån respektive myndighet, kunna samarbeta 

och samverka på ett så bra sätt som det möjligen går. Även kunna diskutera vad de olika 

begreppen står för, utifrån respektive myndighet. T.ex. vad är arbetsträning och vad är 
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arbetslivsinriktad rehabilitering? Vad är skillnaden? Det är sådana frågor som är viktigt att 

ta upp när man ska samverka. Hinder finns så som regelsystem, informationssystem samt 

olika budgetar för respektive myndighet, och det är något som Axelsson et al (2007) 

nämner. 

 Axelsson et al (2007) skriver att nätverkan grundar sig på gemensamma intressen, där alla 

inblandade kan samlas runtomkrig eventuella problem och där kunna  diskutera och att 

även få tillgång till gemensam information samt om vad som händer inom Regionen. Det 

här med att nätverka mellan samverkansprojekten och ESF-projekten, som bedrivs inom 

regionen, ser både projektledarna och projektsamordnare som väldigt viktigt. Särskilt 

eftersom projekten jobbar emot samma målgrupp, med varierande problem/diagnoser.  

Ungdomar med Asberger eller med lättare utvecklingstörning eller ungdomar som står 

långt ifrån arbetsförmedlingen vill känna att de tillför något, känna sammanhang till den 

grupp de går i. Något som projektsamordnaren och projektledarna talar mycket om är 

KASAM, att ungdomarana vill bli sedda för de individer de är och att uppleva känsla av ett 

samanhang eller KASAM. I ett av samverkansprojekten så berättade projektsamordnaren 

att ungdomarna får fylla i ett formulär utifrån KASAM. 

 KASAM är ett frågeformulär eller en skattningsskala som Antonovsky konstruerade för 

att kunna mätta en människas KASAM. Själva frågeformuläret kom att bestå av 29 frågor, 

”elva handlar om begriplighet, tio om hanterbarhet och åtta om meningsfullhet” 

(Antonovsky, 2005,s. 115). Själva formuläret kom Antonovsky själv att kalla för 

livsfrågeformulär. Isberg et al (2005) skriver att frågorna sammanräknas tillsammans så det 

blir en sträckvidd mellan 29-203 poäng. Har en människa 29 poäng så har man ett lågt 

KASAM, har en människa 203 poäng så har man en hög KASAM d.v.s. en god känsla av 

ett sammanhang.  

Det här med kommunikation var det en av projektledarna som pratade hjärtligt och mycket 

om, hur viktigt det är att ha kommunikation ifrån alla led. På sådant sätt så skapas det inget 

missförstånd och man får veta vad som pågår i ett samverkansprojekt d.v.s. att det finns en 

dialog, Att bedriva ett samverkansprojekt är nog inte så enkelt som man kan tro, för man 

arbetar med individer med olika problemantik eller med olika diagnoser. Som 
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projektledare och projektsamordnare så känner man inte till allt, eller hur man ska arbeta 

med just den här problematikbilden. Därför är det viktigt att få kompetensutveckling, något 

som en av projektledarna har observerat. 

Projektledarna och projektsamordnaren berättade hur de såg på implementeringen och hur 

vissa saker kunde blivit bättre. En av projektledarna pratar mycket om att skapa modeller, 

det är de modellerna som man sedan tar med in i verksamheten d.v.s. implementera. Om 

implementeringen ska bli  lyckad så har det med hur ledarskapet fungerar för att få en  

effektiv verksamhet. Det är den som bedriver ett samverkansprojekt och är den som leder 

själva implementeringsarbetet Socialstyrelsen (2012). 

Projektsamordnaren och projektledarna talar om olika grupper som finns med i ett 

samverkansprojekt, allt ifrån referensgrupp till beredningsgrupp, till en styrgrupp. Det 

märks på dessa olika grupper att den skilda kompetens som de har är bra för samverkan. 

  

Metoddiskussion 

 Detta är en litteraturstudie som kopplar samman de intervjuer som jag har gjort. Jag ville 

även få en djupare förståelse för hur det är att bedriva samverkansprojekt, samt att få en 

förståelse för hur de har tänkt när projektet är avslutat. Hur gick det att implementera in 

modeller/metoder till verksamheten? Till den här uppsatsen har jag valt att använda mig av 

kvalitativ metod. Om jag skulle använda mig av enkäter kände jag att de skulle bli ett 

alltför omfattande arbete utifrån vad jag ville med studien.  

Syftet och frågeställningarna har förändrats under studiens gång, som insamlingsmetod har 

jag valt att använda mig av semi-strukturerade intervjuer. Jag som författare var nyfiken på 

hur projektledarna och projektsamordnaren skulle svara på de frågor som jag hade som 

mall att gå efter. Svaren har varit lika men även olika kan jag påstå. Jag tycker att jag har 

fått de svar utifrån de frågeställningar som utgår ifrån mitt syfte, och att jag har fyllt det 

syfte som finns i studien. Till den här uppsatsen har jag valt att använda mig av 

bekvämlighetsurval. Projektledarna och projektsamordnaren fanns omkring mig, jag visste 

var jag kunde nå dem. 



33 

 

Det var meningen att det skulle vara tre projektledare som skulle bli intervjuade. Nu blev 

det inte så och nu i efterhand så tänker jag att jag kunde sett över hur många projektledare 

och projektsamordnare som arbetat med de olika samverkansprojekten. Jag skulle inte bara 

sett till dem jag hade runt omkring mig, utan jag skulle ha vidgat min syn. Jag skulle ha 

sänt ut fler förfrågningar om att få intervjua flera än bara tre projektledare och den 

projektsamordnaren jag hade. Svarsfrekvensen hade ökat. Jag kan se kritiskt på mig själv 

att jag inte varit mer strukturerad och mer organiserad. Det skulle varit intressant om jag 

hade flera projektledare, projektsamordnare att få intervjua från olika projekt som har 

bedrivits inom samordningsförbundet FINSAM och inom Europeiska Socialfonden (ESF). 

Jag tror att resultatet skulle sett helt annorlunda.  
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