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Abstrakt  
Idag startas många projekt kring samverkan men de implementeras sällan i verksamheterna 

och ger således ingen bestående förändring. Ledarskapskompetens i samband med 

implementering av organisationsförändring har visat sig vara av stor betydelse. 

Storstadssatsningen är ett samverkansprojekt och projektet Bärkraft är en del i 

Storstadssatsningen, vilken startades i Borås för att utveckla samverkan mellan 

verksamheter i Brämhults kommundel. Samverkan behandlas i teorin som att viktiga attribut 

för lyckad samverkan är att vilja, kunna och förstå. Andra aspekter är hur samverkan mellan 

verksamheter byggs upp kring olika kategorier. Studiens syfte är att jämföra hur chefer inom 

två organisationer upplever att projektet Bärkraft inverkat på deras verksamheter och vidare 

om denna utveckling har mynnat ut i samverkansprocesser mellan de deltagande 

organisationerna i projektet. Vi ämnar också undersöka medarbetarnas upplevelser av hur 

cheferna har påverkat utvecklingen i verksamheten och om de upplever att en 

samverkansprocess har etablerats mellan de deltagande organisationerna.  

 

Studiens metod har en kvalitativ ansats där nio intervjuer har genomförts med fyra chefer 

och fem medarbetare i två organisationer. Intervjuerna spelades in, skrevs ut ordagrant och 

analyserades enligt marginalmetoden för att tolka och förstå respondenternas utsagor.  I 

resultat av chefernas intervjuer kan vi utläsa att skillnader i utveckling och samverkan berott 

på olika förutsättningar verksamheterna har haft och det har påverkat deras arbetssätt. Det 

finns i medarbetarnas upplevelser skiljda meningar om i vilken utsträckning utveckling och 

samverkan skett, dock framhålls det som att det i viss mån lett till utveckling samt 

samverkan. I diskussionen har vi kommit fram till att det har funnits olika utgångspunkter 

och förutsättningar för verksamheterna arbete med det fortsatta utvecklingsarbetet. Vidare 

anses detta haft en väsentlig betydelse för att olika arbetsmetoder utvecklas för att inom 

verksamheten kunna arbeta med utveckling och samverkan.  
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1. Inledning  
I denna uppsats är vi intresserade av att studera utifrån ett underifrån perspektiv hur chefens 

roll upplevs vid implementering av ett samverkansprojekt, som bland annat har till syfte att 

vara en utvecklingsprocess för samverkan för att öka integrationen i ett bostadsområde. 

Utvecklingsarbete i projektform är en vanlig företeelse i dagens samhälle där samverkan ofta 

står i fokus (Danermark, 2000: 13). Ett samverkansprojekt mellan regering och kommuner för 

att motverka segregationen i samhället och minska utanförskap är Storstadssatsningen. I 

Storstadssatsningen är utvärdering, uppföljning och skapande av ny kunskap viktiga delar 

(Prop, 1997/98: 165). Projektet Bärkraft är en del av Storstadssatsningen vilken startades i 

Borås för att utveckla samverkan mellan verksamheter i Brämhults kommundel (Dnr 

2008/IN0026: 3). Då vi var intresserade av att undersöka en verksamhet som arbetade med 

organisationsförändring tog vi kontakt med projektledaren för projektet Bärkraft i Borås. 

Utifrån den informationen vi fick genomförde vi föreliggande studie om chefers och 

medarbetares upplevelser av projektet Bärkrafts påverkan av utveckling i verksamheten samt 

samverkan i och mellan verksamheterna.  

 

Vid implementering av projekt kan mycket gå fel. Problem kan uppstå då verksamheterna är 

stora eftersom beslutsfattare finns på olika nivåer i verksamheterna, vilket medför att ett stort 

antal individer behöver sätta sig in i projektet. Detta kan leda till implementeringsproblem 

(Sannerstedt, 2001: 19). Betydelsen av ledarskapskompetens i samband med implementering 

av organisationsförändring och på vilket sätt ledaren genomför förändringen, har i en studie 

visat sig vara av stor vikt för att lyckas med implementering av förändring inom 

verksamheten (Battilana och Gilmartin m fl, 2010). Projektet Bärkraft präglas av ett 

underifrånperspektiv, vilket generellt sett skapar goda förutsättningar för implementering då 

medarbetarnas åsikter blir vägledande för verksamhetens arbetssätt (Brady och Walsh, 2007). 

Man kan dock ifrågasätta hur väl detta sätt att leda en organisation lämpar sig vid 

genomförandet av ett större projekt då en tydlig styrning kan vara fördelaktigt för att kunna 

genomdriva projektet (Ford och Greer, 2005). Ledarskap är således en viktig faktor som 

påverkar organisationsförändringar, vilket vi finner intressant ur ett arbetsvetenskapligt 

perspektiv. Vi finner även detta område intressant då vi i framtiden kan se oss i positioner där 

vi kan komma att stå inför liknande utmaningar. Vi tror därför att denna undersökning 

kommer att vara givande för oss och för läsarna då studien ger en inblick i hur chefer och 

medarbetare ser på ledarskapets påverkan i en förändring. Studien kan också bidra med 

upplevelser av implementering av förändringsarbete för samverkan från chefer och 

medarbetare verksamma i projektet.  

 

1.1 Syfte 
Studiens syfte är tvåfaldigt, för det första ämnar vi jämföra hur chefer inom två organisationer 

upplever att projektet Bärkraft har inverkat på deras utveckling av verksamheten och vidare 

om denna utveckling har mynnat ut i samverkansprocesser mellan de deltagande 

organisationerna i projektet. För det andra ämnar vi undersöka medarbetarnas upplevelser av 

hur cheferna har påverkat utvecklingen i verksamheterna och om de upplever att en 

samverkansprocess har etablerats mellan de deltagande organisationerna, genom medverkan i 

projektet Bärkraft. 



2 

 

1.2 Frågeställningar  

Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

– Vilka likheter respektive skillnader finns det i upplevelser hos cheferna i de två 

organisationerna avseende hur resultatet av kulturanalyserna i projektet Bärkraft har påverkat 

deras arbetssätt för utveckling i respektive verksamhet? 

– I vilka avseenden upplever cheferna för de två organisationerna att de arbetar för att uppnå 

samverkan mellan andra deltagande organisationer? 

– Hur upplever de anställda att cheferna har påverkat utvecklingen i deras verksamhet efter 

medverkan i projektet Bärkraft? 

– Har det enligt medarbetarnas upplevelser skett någon förändring i samverkan mellan de 

deltagande organisationerna i projektet Bärkraft? Och i så fall hur? 

1.3 Avgränsningar 

I föreliggande studie har vi avgränsat oss till att studera de aspekter av upplevd utveckling och 

samverkan som skett i verksamheten i och med deras medverkan i projektet Bärkraft. Urvalet 

har begränsats till att vara en jämförande studie mellan två verksamheter. Anledningen till att 

vi inte valde att studera samtliga fem verksamheter som ingått i projektet är för att studien 

hade kommit att bli alltför omfattande och således svår att genomföra.  

 

Vi har även valt att avgränsa oss till ett underifrånperspektiv när vi studerat implementeringen 

av projektet och ledarskapets roll. Detta har varit intressant eftersom att 

underifrånperspektivet är en viktig del av både Storstadssatsningens och projektet Bärkrafts 

metod för att uppnå utveckling och samverkan.  

 

Studiens huvudsakliga syfte är att jämföra de likheter och skillnader som återfinns i chefernas 

upplevelser samt hur medarbetarna upplever att deras chef har påverkat deras 

verksamhetsutveckling och samverkan. Gällande urvalet av respondenter har vi begränsat oss 

till personer som har varit anställda under projekttiden eftersom detta är väsentlig del för att 

svara på studiens syfte om deras upplevelser av projektet Bärkrafts inverkan på deras 

verksamhets fortsatta arbete med utveckling och samverkan. 

1.4 Definition av nyckelbegrepp 

Här nedan kommer vi att definiera begrepp som är relevanta i vår studie, dessa är samverkan 

och implementering.  

 

Vad beträffar samverkan ser Danermark och Kullberg detta begrepp som en medveten 

målinriktad handling som utförs tillsammans med andra i en klart definierad grupp avseende 

ett specifikt problem och syfte. Grupperna samverkar alltså om något och man kan se 

samverkan som ett objekt (Danermark, 2000: 15). Berg menar däremot att samverkan är ett 

erfarenhets- och informationsbyte eller att man byter tjänster med någon och på så sätt aktivt 

medverkar i varandras utvecklingsarbete (Berg, 2003: 43). I denna studie kommer vi att 

använda oss av Danermarks och Kullbergs definition av samverkan.  

 

Enligt uppslagsverket Ord för alla handlar implementering om att en organisation skall 

förverkliga, genomföra och fullfölja ett projekt (Brüel, 1993: 199). Sannerstedt (2001) har i 

sin tur definierar implementering som genomförande av politiska beslut. I denna studie 

kommer vi att använda oss av Ord för allas definition av implementering.  
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2. Bakgrund och beskrivning av projektet Bärkraft 
Inledningsvis följer en kort bakgrundshistorik kring Storstadssatsningen och vidare ges en 

kortfattad beskrivning om hur den förda politiken har inverkat på kommunalnivå i Borås 

Stad, i form av projektet Kedjan och Hässleringen. Avslutningsvis behandlas projektet 

Bärkraft för att skapa en förståelse kring projektets syfte.  

2.1 Storstadssatsningen  

Under början av 1990-talet hade Sverige en kraftigt stegrande arbetslöshet som resulterade i 

ökad social och etnisk segregation i samhället. Särskilt tydligt blev det i de redan utsatta 

bostadsområdena i Sveriges storstäder där segregationen hade kommit att dela upp samhället 

efter etnicitet, vilket den dåvarande regeringen uttryckte en stor oro över (Prop. 1997/98:165: 

8ff). Riksdagen antog därför en proposition om att föra en politik som eftersträvade en 

utjämning av de strukturella orättvisorna inom de socioekonomiskt utsatta bostadsområdena i 

Sverige, med tyngdpunkten inom storstadsregionerna där segregationen var väsentligt mer 

utbredd jämfört med de mindre kommunerna. Regeringen har sedan 1998 arbetat på uppdrag 

av Riksdagen utefter en nationell storstadspolitik med den så kallade Storstadssatsningen som 

berörde Stockholm, Botkyrka, Södertälje, Huddinge, Haninge, Göteborg och Malmö. Det 

övergripande målet var att i storstadsregionerna öka förutsättningar för en långsiktig hållbar 

tillväxt genom att skapa nya arbetstillfällen, såväl inom regionen som i landets övriga delar, 

samt att bryta den sociala-, etniska- och diskriminerande segregationen. En viktig 

utgångspunkt för satsningen är att främja en god utveckling inom de bostadsområden där stora 

delar av hushållen har en socioekonomiskt utsatt position i samhället, detta för att motverka 

utveckling av de sociala klyftorna i samhället (Prop. 1997/98:165: 8ff).  

 

Staten och kommuner tecknade för första gången år 1999 lokala utvecklingsavtal avseende 

gemensamma åtaganden för insatser på bostadsområdesnivå. Storstadssatsningens första fas 

började med att Riksdagen anslog 2,1 miljarder kronor i särskilda medel till kommunerna, 

som i sin tur avsatte motsvarande resurser. Storstadssatsningens första period varade mellan 

åren 1999-2005 och innefattade 24 bostadsområden. En viktig del i avtalen var att förena de 

storstadspolitiska målen med lokalt framtagna mål eftersom Storstadssatsningens var menat 

att präglas av ett underifrånperspektiv och samverkan mellan olika aktörer inom befintliga 

områden. Detta arbetssätt ansågs vara viktigt för att de framtagna insatserna skulle påverka 

områdena på ett hållbart sätt, även efter insatsernas avslut. Ett annat verktyg som användes för 

att påverka den långsiktiga effekten av Storstadssatsningen var uppföljning och kritisk 

granskning av kunskaper och erfarenheter som satsningen skapat. Avtalskommunerna anlitade 

lokala utvärderare från universitet och högskolor för utvärdering med syfte att utifrån 

resultatet kunna implementera projektet i den dagliga verksamheten (Prop. 1997/98: 165).  

 

Riksdagen beslutade år 2006 att utvidga regeringens förslag om Storstadssatsningen för att 

innefatta ytterligare 18 kommuner, däribland Borås Stad (Storstadsdelegationens årsrapport, 

2006: 39). Regeringen framhöll här att samordningen mellan de statliga myndigheternas och 

kommunernas arbete behövde påskyndas samt öka i omfattning för att en fortsatt utveckling 

av Storstadspolitiken skulle ske. Vikten av att tillvarata befintliga kunskaper och erfarenheter 

av tidigare genomförda lokala utvecklingsarbeten betonades med syfte att ge de nya 

avtalskommunerna en större förståelse för arbetet för att främja ett effektivare lokalt 

utvecklingsarbete (Faktablad Storstadspolitiken, Ju 06: 21).  
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2.2 Bostadsområdet Hässleholmen och projektet Kedjan 

Storstadssatsningen i Borås Stad genomförs bland annat i Hässleholmen som är ett 

bostadsområde i Brämhults kommundel med 6 100 invånare. Området har en mångkulturell 

prägel där både personalgrupperna samt elevgrupperna i skolan har en betydande andel 

flerspråkiga individer. År 2007 hade 287 hushåll försörjningsstöd från den sociala sektorn och 

många unga i området avbröt sin skolgång utan fullständiga grundskolebetyg (Dnr 

2008/IN0026: 2). 

 

I Borås Stad heter det urbana utvecklingsarbetet Hässleringen och samverkansparterna är 

Socialkontoret, Försäkringskassan, Arbetsmarknadsinsatser, Arbetsförmedlingen, Boda 

vårdcentral och Brämhults kommundel. Utöver dessa finns även andra samverkanspartners 

som ingår i projektet, exempelvis; Högskolan i Borås, Näringslivsenheten Borås Stad, AB 

Bostäder, Vuxenutbildningen Borås Stad, näringslivet genom främst BrämHulta 

företagarförening samt boende i området genom olika föreningar. Ett stödjande projekt till 

Hässleringen är Kedjan, vars projektidé är att med olika gemensamma insatser och delprojekt 

möjliggöra egen försörjning för fler personer i Hässleholmen. För att genomföra uppdraget på 

bästa sätt med samverkan mellan parter och resurser har olika delprojekt startats med syfte att 

finna gemensamma arbetssätt. Kedjans delprojekt är: På väg, Arbetsplatsutbildning, 

Näringslivsbryggan och Bärkraft. Projektet Kedjan startades år 2008 med medel från 

Europeiska socialfonden och pågår under en treårsperiod. Projektet riktar sig till alla boende i 

Hässleholmen men främst till vuxna som har olika former av samhällsstöd samt till unga som 

befaras hamna i bidragsberoende (Eu-projekt Kedjan 2010).  

 

2.3 Beskrivning av projektet Bärkraft  
Som tidigare omnämnts är utvärdering, uppföljning och skapande av ny kunskap viktiga delar 

i Storstadssatsningen, vilka förväntas pågå parallellt med det urbana utvecklingsarbetet. 

Följande avsnitt behandlar hur projektet Bärkrafts är en del av Borås Stads urbana 

utvecklingsarbete. 

 

Kedjan är en stödjande del av det urbana utvecklingsarbetet i Hässleringen och parallellt med 

det urbana utvecklingsarbetet har det startats delprojekt för att utvärdera samt göra 

uppföljning, detta för att bidra med ny kunskap. Inom projektet Kedjan har det därför skett en 

formativ utvärdering, en kvantitativ utvärdering och ett projekt som arbetar utefter ett 

underifrånperspektiv genom att genomföra kulturanalyser på verksamheter. Det är här 

projektet Bärkraft finner sin del och mening av helheten. Projektet Bärkraft startades för att 

genomföra kulturanalyser, i syfte att vara utvecklingsprocess och för att öka samverkan 

mellan verksamheterna för att minska segregationen i bostadsområdet (Dnr 2008/IN0026: 3).  

 

Målen för projektet Bärkraft är: 

- Skapande av kunskap om olika företagskulturer som finns inom samverkande parter  

inom utvecklingsarbetet som en grund för olika uppföljnings- och 

utvärderingsprocesser. 

- Målsättningsprocesser inom olika verksamheter och inom boendegruppen i ett 

underifrån-perspektiv 

- Skapande av kunskap om betydelsen av attityder och värderingar i 

integrationsprocessen 

- Bärkraftig utveckling genom utvecklingsarbete med utgångspunkt i kunskapen om 

betydelsen av den interna kulturen, som en del av samverkansprocessen 

(Dnr 2008/IN0026: 3). 
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Arbetsutförandet sker i fyra faser över en treårsperiod. Kulturanalyserna sker i samverkan 

med Högskolan i Borås och Mälardalens Högskola samt med de avtalsparter som ingår i 

projektet Bärkraft: Polisen, AB Bostäder, Socialkontoret, Fritidsverksamhet inom Brämhults 

kommundel. Kulturanalys med ett underifrånperspektiv är en central del i projektets 

arbetsmetod som genomförs enligt Frirumsmodellen, som belyses i kapitlet 2.3.2 (Dnr 

2008/IN0026: 3). 

 

2.3.1 Genomförandet av projektet Bärkraft 

För att starta utvärderingsprogrammet Bärkraft utsågs en utvecklingsgrupp bland 

yrkesverksamma i Hässleholmen av respektive verksamhet. Gruppen bestod av åtta till tio 

personer, två till tre deltagare från varje verksamhet. Utvecklingsgruppen fick handledning 

och utbildning från Högskolan i Borås och Mälardalens Högskola under genomförandet av 

projektet. Den utvalda utvecklingsgruppen besökte varje verksamhet för att få en uppfattning 

om de i projektet ingående verksamheterna. Därefter ombads alla medarbetare i de studerade 

verksamheterna att skriva ner sina tankar om den egna arbetsplatsen utifrån en öppen fråga 

om hur de upplevde den. De insamlade breven analyserades därefter av utvecklingsgruppen. 

Denna kulturanalys låg till grund för de utvecklingsområden som togs fram för 

verksamheterna. Nästa steg i processen innebar dokumentanalys av befintliga måldokument 

för varje verksamhet. Avslutningsvis utarbetades mål för verksamheternas utvecklingsarbete 

och framtagningsprocessen handlade om att måldokument sattes i relation till de mål som 

verksamheterna själva ville uppnå. Denna arbetsgång innebar att resultat och analys var 

orienterade utifrån ett underifrånperspektiv (bottom-up). Parallellt med arbetet utsågs även en 

grupp bland de boende i Hässleholmen vilka genomförde liknande åsiktsanalyser. Det 

avslutande steget i projektet, som ännu inte genomförts, är en utvärdering av processen och 

skapande av nya målsättningar och visioner med utgångspunkt i projektet Bärkraft 

(Handlingsplan Kedjan, 2007: 19).  

2.3.2 Redogörelse för metod för projektet Bärkraft: Frirumsmodellen 

Metoden som användes i projektet Bärkraft utgår från Gunnar Bergs ”Frirumsmodell” som 

från början utformades för skolutveckling. Enligt modellen behöver verksamhetens aktörer 

samt ledning ha kunskap om vilka gränser som påverkar den enskilda verksamheten. 

Gränserna är en viktig utgångspunkt för att kunna arbeta vidare med verksamhetsutveckling 

(Berg, 1999: 11). De inre gränserna i Frirumsmodellen utgörs av den enskilda organisationens 

rådande kultur, vilken styr och begränsar aktörerna inom verksamheten. För att få kunskap om 

hur kulturen skapar inre gränser utförs en kulturanalys. Analysen ger kunskap om nuläget 

samt vilken utvecklingspotential verksamheten har. Kulturanalysen handlar om att förändra 

det traditionella arbetet och verksamheten i stort (Berg, 1999: 49f). 

 

De yttre gränserna i Frirumsmodellen definieras av de regler eller ”sanktioner” som 

verksamheten ska förhålla sig till. Det handlar om vilka yttre ramar som aktörerna eller 

ledningen har att förhålla sig till i sitt arbete/verksamhet. För att få kunskap om de yttre 

gränserna utförs dokumentanalys som berör verksamheten. En väsentlig del i att upptäcka de 

yttre gränserna är att de anställda inom organisationen får ta del av materialet och göra sina 

tolkningar av vad som står i de officiella styrdokumenten, detta för att skapa en egen 

förståelse för vad dokumenten handlar om (Berg, 1999: 14). 

 

Slutligen handlar Frirumsmodellen om att åskådliggöra och få kunskap om hur de inre och 

yttre gränserna tillsammans synliggör de outnyttjade Frirum som verksamheten har. 

Kunskapen om vilka områden som inte utnyttjas är grunden för verksamhetens potentiella 

utvecklingsmöjligheter (Berg, 1999: 14). Frirummet är det utrymme där utveckling kan ske. 
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Det är upp till aktörerna att stegvis erövra det outnyttjade frirummet (Berg, 2003: 48ff). 

Figuren nedan beskriver Gunnar Bergs inre och yttre gränser och det handlingsutrymme som 

finns för att förändra den nuvarande kulturen. 

 
 Figur 1. Frirumsmodellen (Berg, 1999: 13) 

 

Frirumsmodellen handlar enligt Berg (2003) om att organisationen som ska utvärderas 

genomgår tre steg där varje steg har underkategorier, där emot menar han att momenten kan 

anpassas efter verksamhetens behov. Enligt Berg börjar Frirumsmodellen redan vid 

planeringen av att en organisation ska utvärdera ett projekt. Enligt Frirumsmodellen ska en 

handledare knytas till projektets deltagare, vilka också får gå en kurs i modellens olika steg 

redan vid planeringen av användandet av modellen. Efter detta skickas ett brev ut till alla 

berörda anställda angående deras upplevelser av arbetsplatsen vilka sedan besvaras skriftligt. 

Efter att breven inkommit till analysgruppen skall de bearbetas och en utvecklingsplan skall 

utformas. Därefter dokumenteras ett första förslag till en utvecklingsplan för verksamheten. 

Utvecklingsplanen presenteras för alla inblandade i verksamheten. Därefter remitteras det 

tillbaka till hela personalgruppen, och de får då komma med synpunkter om undersökningen. 

Efter att analysgruppen fått tillbaka synpunkterna skall analysgruppen presentera en slutgiltig 

version av utvecklingsplanen för de anställda. Nu är hela kulturanalysen klar och 

utvecklingsplanen skall implementeras i organisationen. Det är även tänkt att verksamheten 

ska påbörja en ny kulturanalys, detta för att analysen hela tiden skall vara aktuell och 

uppdaterad (Berg, 2003). 

 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att presentera vetenskapliga artiklar som berör områden som är 

knutna till studiens syfte och frågeställning. Artiklarna behandlar vikten av ledarskapets 

kompetens i samband med förändring av verksamheter, kunskaper om tidigare arbete med 

Storstadssatsningen samt top down- och bottom up styrning. Dessa artiklar är intressanta för 

föreliggande undersökning då de på olika sätt behandlar verksamhetsförändring och dess 

genomförande. Artiklarna har valts för att ge en nyanserad bild av för föreliggande 

undersökning relevanta fenomen.  

 

3.1 Ledarskapskompetens i organisationsförändring  
Battilana och Gilmartin m fl (2010) har i en brittisk kartläggningsstudie rapporterat om vikten 

av ledarskapskompetens i samband med implementering av en organisationsförändring. 

Studien testar hypoteser mot empirisk data om relationen mellan ledarskapskompetens och 

vilken betydelse cheferna lägger vid aktiviteter i samband med implementering av förändring. 

Gällande ledarskapskompetens refereras det till uppgiftsorienterade och personorienterade 

beteendemodeller, det är klassiska modeller som behandlar chefer som har en daglig kontakt 
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med arbetarna som exempelvis enhetschefer. Tre nyckelaktiviteter i samband med 

implemetering av en organisationsförändring presenteras; att kommunicera behoven av 

förändring, mobilisera andra för att stödja förändringen samt utvärdera implementeringen av 

förändringen. Datainsamlingen för studien skedde genom telefonintervju samt ifyllande av 

frågeformulär från 86 personer i chefsposition, som genomdrivit en organisationsförändring 

för sin enhet inom den brittiska nationella sjukvården. Frågeformuläret var en del av Global 

Leadership Life Inventory (GLLI) och de insamlade data rörde frågor angående chefernas 

ledarskapseffektivitet både gällande uppgiftsrelaterat ledarskap och personorienterat 

ledarskap. För att samla in data angående de tre nyckelaktiviteternas betydelse för 

implementeringen gjordes en standardiserad telefonintervju där svarspersonerna fick skatta 

betydelsen av olika påståenden angående aktiviteterna. Resultaten visade att chefer med ett 

effektivt personorienterat ledarskap lägger stort fokus vid att kommunicera behov för 

förändring. Chefer som å andra sidan var mer effektiva gällande uppgiftsorienterat ledarskap 

visade sig lägga större vikt vid mobilisering av andra för att stödja förändringen samt 

utvärdering av implementeringen av förändringen (Battilina och Gilmartin m fl, 2010). 

 

3.2 Kritiska perspektiv på nätverksstyrning i stadsdelsförnyelse, 

samhällsengagemang och integration 
Van Bortel och Mullins (2009) har undersökt vilka faktorer som påverkar misslyckande och 

framgång vad det gäller styrformer av nätverk i relation till stadsdelsförnyelse, 

samhällsengagemang och social integration. Studien är en sammanfattande undersökning 

av tidigare forskning inom området och analyserar fallstudier om minoritetsgrupper i 

Nederländerna, Sverige och England. För att bedöma den politiska utvecklingen i 

forskningsrapporterna valde författarna att utgå i sitt analysarbete från: Klijn och Skelcher's 

(2007) fyra idealtyper för att urskilja förhållandet mellan demokrati och nätverksstyrning samt 

Sørensen och Torfings (2007) teori om fyra förutsättningar för demokratisk förankring. 

 

Resultatet är blandat vilket bland annat beror på att olika länder har använt olika 

forskningsmetoder. Det som är intressant för vår studie att belysa är det resultat som 

presenteras om forskningsrapporten gällande nätverksstyrning i Sveriges stadsdelsförnyelse, 

samhällsengagemang och social integration. Den svenska fallstudien behandlade övergången 

till nätverksstyrning och instrumentalism. I detta fall hade framgången inom demokrati och 

integration lett fram till ett förändrat engagemang bland de etniska minoritetsorganisationerna 

att börja delta i dessa nätverk. För att nå en överenskommelse mellan organisationerna och 

nätverket kom det att bli en intern omvandling inom organisationerna till en mer hierarkisk 

och mindre demokratisk styrning. Sammantaget visar denna analys en indikation på att en 

kombination mellan styrning och demokrati är fördelaktig, då det inte går att förena en perfekt 

och kompromisslös efterlevnad av myndigheternas och externa organisationers regler och 

normer. Det måste finnas en balans inom och mellan olika delar i organisationerna för att 

själva beslutsfattandet inte ska bli bristfällig och ineffektiv. Enligt författarna är det viktigt att 

hitta en pragmatisk balans mellan effektivitet och demokrati för att övervinna blockering i 

nätverksstyrning. Författarna ansåg att det i Sveriges fall stämde överens med Sørensen och 

Torfings kriterier för demokratisk förankring när det gäller styrformer i nätverk (Van Bortel 

och Mullins, 2009). 

 

3.3 Kunskapsöversikt över storstadspolitiska lokala utvecklingsavtal 
Det finns mycket forskning inom ramen för Storstadssatsningen och därför fann vi det 

relevant att inkludera en utvärderingsrapport ifrån Statens Offentliga Utredningar ”Storstad i 

rörelse – Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal” 

(SOU 2005: 29). Rapporten ger en sammanfattande inblick i tidigare forskning och 
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utvärderingar om ämnet. Fokusområdet i rapporten var dels att ta reda på vad alla rapporter 

kommit fram till ”som bidrag till politikområdets kunskapsuppbyggnad” (SOU 2005: 29: 10). 

Det analyserade resultatet visade att även om studieobjekten skiljt sig åt i avseende: Fokus, 

infallsvinklarna och metoderna för utvecklingsarbetet, fanns det trots detta återkommande 

centrala teman och iakttagelser i materialet. Kortfattat följer en redogörelse för de teman som 

framträdde i analysen:  

Tydligt glapp mellan mål och insats Satsningens övergripande mål var att bryta den sociala, 

etniska och diskriminerande segregation, vilket ansågs vara orimligt att nå. Glappet kunde 

även ses som att målen var mycket otydliga eller mångtydigt formulerade, vilket försvårade 

arbetet när det kom till avgörande om vad som förväntades. En del samverkans parter ansåg å 

andra sidan att målen kunde vara ”alltför specificerade och kvantifierade” (SOU 2005:29: 

13). Detta eftersom vissa samverkande parter påverkades av andra regelverk som inte stod i 

linje med det lokala utvecklingsarbetets mål. Flertalet utvärderare hävdade också att det 

innebar en risk för frustration och besvikelse bland arbetare och invånare när det blev ett 

glapp mellan retorik och praktik.  

Svårfångade mål var ett förväntat resultat i ledet av oklara och orealistiska målsättningar. 

Problematik uppkom när det gällde att avgränsa och bedöma det som skulle utvärderas. Att 

mäta i vilken grad målen uppnåtts var svårt då utfallet inte enbart påverkades av insatserna 

utan även av omvärldsfaktorer.  

Rymliga begrepp leder till en rymlig praktik här åsyftas det beroende som finns mellan 

tolkning av ett begrepp och vilken inverkan det sedan får på vad som förväntas i de praktiska 

handlingarna. I flertalet fall klargjordes inte definitionen av begrepp och i rapporten redogörs 

exemplet med hur samverkan fått en genomslående effekt av att bli ett ”gummibandsbegrepp” 

och diskuteras vidare som ”De problematiska inslagen när det gäller samverkan är bl.a. att 

det kan uppfattas som att nästan alla konstellationer där minst två partners är involverade 

går att benämna som samverkan” (SOU 2005:29: 13).  

Långsiktighet är en intention som poängteras vara grundläggande för Storstadspolitikens 

framgång med de lokala utvecklingsavtalen. Dock framhävs paradoxen med att bedriva 

långsiktigthetsarbete i projektform. De utvärderade fallen visar att de insatser som inte hade 

en fast förankring i verksamhetens ordinarie arbete drabbades mest av detta arbetssätt, då det 

uppstod avbrott i utvecklingsarbetet när projekten avslutades.  

Underifrånperspektivet som varit en av riktlinjerna och handlingsplanerna, beskrevs mer 

som ”ideologiskt laddat men förblir också oklart definierat” (SOU 2005:29: 14). Återigen var 

otydligheten en faktor för att olika aktörer inte kunde hantera begreppets innebörd, detta ledde 

till att fler kom att ha olämpliga metoder i förhållande till sina mål. ”Risken är att man 

arbetar i blindo, att man mobiliserar människor utan att veta varför och till vad. Om man inte 

klargör begreppet är det svårt att värdera de insatser man gjort” (SOU 2005:29: 14). Den 

allvarligaste påföljden kring retoriken av underifrånperspektiv, var enligt utvärderarna, att 

ansvaret sköts alltmer nedåt i samhällssystemet utan att dessa hade reell möjlighet att ta den 

ansvaret. De lokala utvecklingsavtalens insatser bidrog även till en rad positiva aktiviteter för 

den enskilde. De främsta positiva effekter som återkommer i utvärderingen är de framgångar 

för samverkan och språkinsatser som gjorts. Samverkans positiva effekter är tydligast mellan 

organisationer kring sysselsättnings- och brottsförebyggande verksamheter (SOU 2005: 29).  

3.4 Top down eller bottom up ledning  

Brady och Walsh (2007) presenterar i en intervjustudie utförd på en advokatbyrå 

medarbetares upplevelser av beslutsfattande och ledarskap i organisationen. I artikeln 

framkom att organisationen kan ha svaga organisatoriska mål, men att man istället har starka 

välkända regler för individuellt beteende. Dessa individuella beteenden blir den 

organisatoriska strategin och detta är ett effektivt sätt att leda organisationen. Strategin är inte 
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formellt utformad och inte driven av individuellt beteende, utan istället är det ett resultat av 

kollektivt individuellt beteende. När organisationer blir större och mer komplexa är det 

mindre troligt att en individ i toppen av en organisation kommer att kunna förstå den mängd 

information och olika situationer som organisationen ställs inför, och sedan fatta beslut om att 

dessa situationer och se till att dessa beslut verkställs. Det vanliga alternativet i dessa 

situationer är att delegera dessa beslut då beslutsbefogenheter släpps ner till nästa nivå i 

hierarkin tills beslutsfattandet har spridit sig tillräckligt inom alla nivåer inom organisationen. 

De menar att genom regelföljande beteenden kan man förklara hur strategisk förändring kan 

vara en bottom-up process. Författarna diskuterar vidare hur lägre chefer på IBM gick emot 

den rådande organisationskulturen och lyckades med att introducera IBM på den elektroniska 

marknaden. Microsofts väg in i Internetvärlden initierades likaledes av två lägre anställda som 

sedan togs ombord av företagets grundare Bill Gates. I ovanstående exempel fanns 

initiativtagarna till de strategiska förändringarna på lägre nivåer inom organisation och blev 

slutligen stöttade av högsta ledningen. Dessa framgångar förklaras bero på det samspel som 

fanns mellan chefer på olika nivåer inom organisationen. Mintzberg och Waters (1985) 

förklarar denna strategi som en skapande process vilken växer fram i kontrast till den mer 

traditionella top-down processen. Ovanstående observationer har lett till en ny syn på det 

strategiska ledarskapet och strategiska ledare ses numera som coacher och mentorer snarare 

än allvetande riktningssättare (Brady och Walsh, 2007)  

 

3.5 Implementeringsstyrning och kontroll 
Ford och Greer (2005) har genomfört en studie om hur chefer kan använda sig av 

Management Control Systems, som bygger på formella och informationsbaserade rutiner för 

chefer som vill behålla eller förändra mönster i organisationens verksamheter. De har 

undersökt vikten av att ha ett kontrollsystem för att uppnå en planerad förändring och 

förklarar att vissa säger att kontrollen är avgörande för att få igenom en förändring och andra 

är mindre optimistiska och menar att kontrollen försämrar chefernas förmåga att förutse 

kommande hinder och möjligheter som uppkommer under implementeringsprocessen. 

Författarna ser styrsystem som ett verktyg till cheferna, som då kan kontrollera de anställdas 

beteenden för att på ett framgångsrikt sätt implementera och genomföra förändringar.  Även 

om kontrollsystem oftast ses som nödvändiga för att genomdriva en effektiv förändring 

märkte de i sin studie att många chefer struntade i eller undvek formella kontroller vid 

genomförandet av förändringar vilket kunde bero på att cheferna var oroliga för att deras 

planering på hur förändringen skall genomföras skulle komma att visa sig vara fel väg att gå.  

 

Det framkommer också att många chefer inte utför kontroller för att det inte är roligt att 

granska statusrapporter och ha uppföljning. Författarna skriver även att chefer ofta initierar 

nya projekt utan att ha mål eller veta hur man skall mäta resultaten och att cheferna är bra på 

att påbörja projekt men sämre på att avsluta dem. De skriver att det finns bevis på att många 

förändringar som påbörjats och pågått under flera års tid utan att de givit resultat ändå inte har 

avslutats. Anledningen till detta kan vara att man initierar stora projekt som tar lång tid att 

implementera men det kan även bero på att många organisationer saknar kompetens kring 

styrning och den struktur som krävs för att på ett effektivt sätt genomföra och avsluta projekt. 

Författarna föreslår Management Control Systems som ett verktyg för att underlätta 

genomförandet och för att nå ett avslut på projekten. De fastslår att chefer inte använder 

styrsystem vid genomförande av projekt och andra förändringar och att många organisationer 

anammat idén att decentralisera organisationerna. Författarna menar att med detta har 

byråkratin fallit bort, beslutstagandet fördelats, ett chefskap som inte är övervakande 

uppmuntrats och att organisationerna har blivit mer flexibla. De anser dock att en sådan 

organisation kanske inte är den mest optimala vid genomdrivande av nya förändringar och att 
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den formella byråkratiska kontrollen kan vara effektivare i dynamiska miljöer där mål och 

genomförande är oklart (Ford och Greer, 2005) 

 

4. Teorianknytning/teoretiska utgångspunkter 
Upplevelser av utveckling i verksamheterna för samverkansprocesser är det centrala 

studerade fenomenet i föreliggande studie. De teoretiska utgångspunkterna som används 

behandlar centrala teman för detta fenomen. Inom utveckling används den svenske professorn 

Lennart Lundqvists (2010) teori om implementering utifrån ledningens och tillämparens roll. 

Här behandlas de implementeringsproblem som kan uppstå beroende på om organisationen 

väljer en implementeringsstrategi som avsetts att fungera som antingen ett uppifrån- (Top-

down) eller nedifrån- (Bottom-up) perspektiv. Tyngdpunkten i teoriavsnittet kommer att ligga 

på förståelseformen för nedifrånperspektiv och vad som är avgörande för samverkan, då 

detta perspektiv används i det studerade projektet Bärkraft. 

 

Samverkan behandlas utifrån en teori av Berth Danermark och Christian Kullberg som i sin 

teori behandlar viktiga attribut som leder till lyckad eller misslyckad samverkan mellan olika 

yrkeskategorier (Danermark och Kullberg, 1999). Vidare behandlar teorin även betydelsen 

av ledarens och aktörernas roller när det kommer till att stärka organisationens utveckling 

för samverkan. Med denna teoretiska bakgrund kan förståelse för chefernas och 

medarbetarnas upplevelser av utveckling och samverkan bättre förstås och med stöd av dessa 

teorier kan också potentiella utvecklingsområden belysas. 

 

4.1 Anders Sannerstedt om Lennart Lundqvists teori om 

Implementeringsstrategier 
Sannerstedt skriver om de problem som kan uppstå när en organisation ska implementera ett 

projekt. Vid implementering av ett projekt kan det finnas en hel del saker som kan gå fel och 

speciellt i stora projekt, då arbetet är beroende av att det fungerar med andra personer och 

beslutsfattare på olika nivåer i organisationen. I stora organisationer, eller där många enheter 

ska samlas runt ett projekt, krävs det oftast att beslut går via olika individer och varje ny 

individ som ska sätta sig in i projeket uppfattar projektet på sitt eget vis, vilket kan leda till att 

implementeringsproblem uppstår. Problemen kan även uppstå kring en hel del små saker, 

vilka sammantaget kan leda till att projektet går snett eller misslyckas (Sannerstedt, 2001: 18). 

Att olika personer har förstått eller tolkat projektet och dess implementering olika kan göra att 

tillämparna av projektet inte får tillräckligt tydliga ramar ifrån beslutsfattarna och det kan i sig 

leda till ett implementeringsproblem som kan äventyra projektets framtida verkan som den är 

avsedd för (Sannerstedt, 2001: 19). 

 

Lundqvists teori är framtagen utifrån verkställarens perspektiv, verkställaren är enligt honom 

de närmsta cheferna för arbetarna i en organisation, han benämner dem som ”närbyråkrater” 

(Sannerstedt, 2001: 19). Sannerstedt menar även att det är av stor viktigt att se till hur 

projektet är avsett att fungera, om det är utifrån ett uppifrån- eller nedifrån- perspektiv. 

Uppifrån-perspektivet handlar om att beslut från högsta ledningen förmedlas och verkställs 

ner genom organisationen (Sannerstedt, 2001: 24f). Nedifrån-perspektivet handlar om att de 

anställda själva tar initiativ till olika projekt eller åtgärder som de finner lämpliga att jobba 

med för att öka organisationens handlingskraft (Sannerstedt, 2001: 27). Däremot poängterar 

Sannerstedt att de anställda aldrig helt kan frångå att de agerar utifrån de beslut som ledningen 

har fattat, utan det finns fortfarande lagar och regler som de ska förhålla sig till. Sammantaget 

handlar uppifrån- perspektivet om beslutsfattarnas avsikter, medan nedifrån- perspektivet 

handlar om tillämparnas handlande (Sannerstedt, 2001: 25).  
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Verkställaren kan ses som den person som ska genomföra projektet och är oftast någon som 

verkar längre ner i organisationens hierarki (Sannerstedt, 2001: 20). Sannerstedt teoretiserar 

relationerna mellan beslutsfattare och verkställare för att tydliggöra vilka avvikelser som kan 

existera mellan de bägge grupperna, på det sättet lokaliseras eventuella problem som kan 

uppstå dem emellan och som i sin tur kan påverka implementeringen negativt. Sannerstedt 

beskriver även hur beslutsfattarna via styrning och kontroll kan få verkställare att agera som 

beslutsfattaren vill eller utefter hur beslutsfattaren anser att projektet ska genomföras 

(Sannerstedt, 2001: 20). Styrning kan sedan ske på en direkt eller indirekt nivå. Den direkta 

nivån handlar om att beslutsfattaren talar om och ger exakta instruktioner om hur tillämparen 

ska göra och agera vid arbetet med implementeringen av ett projekt. Den indirekta styrningen 

handlar om att beslutsfattaren via tilldelade förutsättningar för verkställandet, såsom hur 

arbetet ska bedrivas, tillämpning av resurser och regler för implementeringen, kan kontrollera 

verkställaren (Sannerstedt, 2001: 20). Sannerstedt förklarar i sin teori även hur uppifrån- och 

nedifrånperspektivet inverkar på hur implementeringen av projektet tas emot av de anställda. 

Sannerstedt menar här att ett projekt som genomförts utifrån ett nedifrånperspektiv har större 

chans att implementeras i organisationen än ett projekt som utgår från ett uppifrånperspektiv, 

detta eftersom verkställarna engageras när de får mer möjlighet att utforma och ta egna 

initiativ till verksamhetsutveckling (Sannerstedt, 2001: 27). 

 

Sannerstedt har teoretiserat kring tre olika attribut vilka tillsammans utgör kriterierna för att 

en organisation lyckas eller misslyckas med implementering av ett projekt eller en 

organisationsförändring (Sannerstedt, 2001: 28). De tre attributen fokuserar på tillämparens 

förståelse för implementeringens innebörd, tillämparens vilja att genomföra projektet och att 

tillämparen kan genomföra implementeringen (Sannerstedt, 2001: 29).  

4.1.1 Förstå 

Förståelse är aktuellt vid direkt styrning vilken ska vara otvetydig för tillämparen 

(Sannerstedt, 2001: 29). Det gäller här att målsättningar skall vara precisa och att inte olika 

områden går in i varandra när tillämparen ska genomföra ett projekt. Det gäller att tillämparna 

vet vad de ska arbeta med samt att de försår vilka områden de ska fokusera på (Sannerstedt, 

2001: 30). Det är alltså viktigt att tillämparna förstår besluten fullt ut och att de förstår 

anledningen till att vissa beslut fattas och varför man ska genomföra besluten. Sker inte detta 

tillräckligt klart och tydligt kan tillämparen börja tvivla på beslutet och dess genomförande 

vilket är en av anledningarna till att implementeringen misslyckas (Sannerstedt, 2001: 34). 

För beslutsfattarna gäller det att kunna precisera vad de vill få ut av projektet när många 

beslut är invecklade och komplicerade för verkställaren, detta kan leda till att det blir en brist i 

förståelsen vilket i sin tur kan leda till implementeringsproblem. Sannerstedt menar här att ju 

mer konkretiserade åtgärderna är desto mer ökar förståelsen hos verkställarna (Sannerstedt, 

2001: 29).  

 

4.1.2 Kunna 

Kunna innebär att tillämparen har de resurser som krävs för att uppnå de utsatta målen. Här 

krävs det att de får rätt lokaler, utrustning, teknik, personal, pengar och tid för att kunna ha 

möjlighet att nå de uppsatta målen. Det krävs även att beslutsfattarna tillåter tillämparen att 

fullfölja de uppsatta målen med projektet. Detta tillsammans med att tillämparen förstår 

beslutet och har de rätta förutsättningarna gör att besluten kommer att ha möjlighet att kunna 

genomföras (Sannerstedt, 2001: 29). 
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4.1.3 Vilja 

Det sista av de tre kriterierna handlar om att tillämparen verkligen har viljan att genomföra det 

som är tänkt att den ska genomföra (Sannerstedt, 2001: 29). Viljan handlar här om att 

tillämparen tar emot beslutet och faktiskt tror på det. Här kan dock ett 

implementeringsproblem uppstå som bör tas på allvar, det kan vara ett beslut som går helt 

emot tillämparens normer och värderingar. Det kan också vara att tillämparen har en högre 

kompetens i området än vad beslutsfattarna har, tillämparen kan då se beslutet som 

överflödigt eller rent av felaktigt vilket kan orsaka allvarliga problem för arbetet i 

verksamheten och dess personal. Dessa implementeringsproblem innebär att tillämparen har 

legitima grunder att motsätta sig beslutet (Sannerstedt, 2001: 37). För att undvika dessa 

implementeringsproblem är det viktigt att beslutsfataren och tillämparna för en bra och saklig 

dialog och att de har en ömsesidig respekt för varandra. För att få igenom ett beslut är det 

bättre att övertyga än att hota sig till ett beslut. Det är alltså viktigt för alla parter att de har en 

väl fungerande relation till varandra i organisationen (Sannerstedt, 2001: 39). 

4.2 Berth Danermark och Christian Kullberg: Om samverkan 

Danermark och Kullberg (1999) beskriver hur en omfattande förändring sker i den svenska 

välfärdsstaten och hur det innebär att nya arbetsformer behöver tillkomma. Samverkan 

framhålls som ett av de viktiga begreppen för att finna nya arbetssätt och detta möjliggörs 

genom att organisationerna kan arbeta över gränserna. Författarna menar att samverkan alltid 

funnits men att skillnaden idag är att organisationerna inte väljer att samverka som förr, nu 

finns både ett behov och det är även nödvändigt på grund av välfärdspolitiken.  

 

Danermarks och Kullbergs teori är i första hand utvecklad för vård och omsorg, men deras 

samverkans modell är applicerbar även i andra organisationer. Samverkan handlar om att man 

samverkar om något. Samverkan handlar om att medvetet göra något tillsammans med andra 

kring ett specifikt problem eller syfte (Danermark, 2000: 15). Det som författarna främst 

behandlar i sin teori är problematiken och även de fördelar som finns med att ha en väl 

fungerande samverkan. Författarna tar även upp de fördelar som en välfungerande samverkan 

har över yrkesprofessioner. Författarna menar att samverkansansvaret ligger hos 

organisationens ledning och detta innebär att de förväntas leda samverkan samt ge de rätta 

förutsättningarna för att en lyckad samverkan ska kunna ske över yrkesprofessionerna, både 

mellan och i organisationen (Danermark, 2000: 13). Samverkan handlar enligt författarna om 

att många yrkesproffesioner/enheter är involverade i ett arbete eller projekt i ett företag eller 

en organisation. Detta kan leda till koordineringsproblem för de inblandade och kan leda till 

samverkansproblem (Danermark och Kullberg, 1999: 13). Detta problem uppkommer oftast 

när det råder oklarheter om de olika aktörernas roller, förväntningar på projektet eller olika 

värderingar som de olika grupperna har med sig in i samverkansprojektet (Danermark och 

Kullberg, 1999: 14).  

 

Danermark och Kullberg (1999: 70-107) betonar att det handlar om människor som ska 

samverka med andra människor när en ledning vill införa samverkan mellan olika enheter 

eller yrkesproffesioner under mer kontrollerade former. Varje individ som är med i ett 

samverkansprojekt har egna värderingar och normer, samt vissa lagar och regler som de måste 

följa. Detta kan i sin tur leda till att samverkan mellan organisationer blir bristfällig och 

”slitningar” kan uppstå mellan grupperna eller individerna i samverkansprojektet. Författarna 

pekar här på att det kan finnas stora olikheter mellan individerna i samverkansgrupperna och 

speciellt om det är grupper som ingår i den offentliga sektorn. Däremot framhåller författarna 

att olikheter i samverkansprojektet inte behöver vara av negativ karaktär, utan kan tvärtom 

vara gynnsamt i vissa projekt (Danermark och Kullberg, 1999: 103f). 
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Danermark och Kullberg tar upp fyra olika kategorier som organisationer kan bygga sin 

samverkan på: 1) Kollaboration eller samverkan, samverkan sker kring några specifika 

områden som är tydliga. 2) Koordination eller samordning, olika samverkans parter slår ihop 

sina tankar för att uppnå de bästa resultaten. 3) Konsultation, en yrkesprofession utför en 

specifik insats inom en annan verksamhet. 4) Integration eller sammansmältning, man slår 

ihop vissa organisationer så att det blir endast en organisation kvar (Danermark och Kullberg, 

1999: 35). 

4.2.1 Teorin om lyckad samverkan   

Enligt Danermark och Kullberg är det bra om vissa attribut är med för ett lyckat sammarbete. 

Nedan följer utvalda attribut som är till fördel att använda vid samverkan. För att svara på 

studiens syfte och frågeställning har en avgränsning gjorts utav attributen, de som är relevanta 

för studien redogörs för nedan:  

 

 Samverkansprojektet är konkret och bygger på en specifik målgrupp. 

 Klara och tydliga målsättningar, regler, ansvar samt att kostnader är genomtänkta innan 

projektet börjar. 

 Alla som är med ska ha en gemensam utgångspunkt, referensram samt en gemensam 

metod. Innan projektet börjar måste parterna diskuterat igenom mål, principer och etiska 

förhållningssätt. 

 Den administrativa och politiska ledningen och finansieringen av verksamheten är 

samordnade. 

 Ha gemensam fortbildning för all personal som är med i projektet. 

 För en bra samverkan krävs det att ledningen har tålamod med projektet och att de har 

avsatt tid för projektet. 

(Danermark och Kullberg, 1999: 56f). 

 

Med en god samverkan kan organisationer öka motivationen för de inblandade individerna 

och samtidigt öka professionalismen. Om en god samverkan finns kan man med större 

effektivitet lösas de problem som uppstår, genom välfungerande samordning utav insatser. 

Det ligger även i organisationens ekonomiska intresse att implementera en välfungerande 

samverkan i organisationen, då det kan minska kostnaderna genom bättre arbetssätt 

(Danermark och Kullberg, 1999: 53). 

4.2.2 Teori om misslyckad samverkan 

Vidare menar Danermark och Kullberg att det finns en hel del saker som kan göra att ett 

samarbete får svårigheter eller misslyckas. En avgränsning har gjorts utefter det som anses 

relevant för att svara på studiens syfte och frågeställning.  

 

 Assymetriska skillnader handlar om att en grupp är missnöjd med det som inte tas upp vid 

samverkansmötena. 

 Strukturella faktorer kan vara en faktor vid svårigheter att samarbeta, då en grupp kan ha 

en större kompetens och det kan då bli konflikter om vilken linje som alla förväntas följa. 

 Brist på respekt för andras professionalitet handlar om att det finns olika inriktningar för 

arbetssätt som ska tillämpas vid samverkan. 

 Vagt formulerade mål är när chefer eller ledningen inte förmedlar tydliga mål till dem 

som operativt ska arbeta för samverkan i projekt. 
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 Att det finns skilda organisatoriska strukturer som minskar förutsättningarna för 

samverkan. 

 Hög personalomsättning i organisationen, kan innebära att personal som varit inblandad i 

projektet slutar och att det sedan tillkommer ny personal, kommer det leda till att 

samverkansprocessen blir lidande. 

 Stor arbetsbelastning på enskilda individer leder till att projektet kan prioriteras som 

mindre betydelsefullt. 

                    (Danermark och Kullberg, 1999: 39-55). 

 

Samverkansprojekt med misslyckat utfall kan leda till att personal, ledning och hela 

organisationen blir lidande. Det kan medföra ett minskat engagemang samt sämre ekonomi i 

organisationen. Om projektutfallen ofta tenderar att bli otydliga i en organisation kan det 

resultera i att personalen inte engagerar sig i kommande projekt till följd av dåliga 

erfarenheter (Danermark, 2000: 49).   

 

5 Metod 
5.1 Val av metod  
En kvalitativ ansats utgjorde grunden för denna studie där vi valde att genomföra intervjuer 

för att ta del av upplevelser om det för undersökningen aktuella fenomen (Kvale och 

Brinkmann, 2009: 45). Eftersom studiens syfte bland annat handlar om att skapa förståelse för 

respondenternas upplevelser om ett fenomen utgick studiens vetenskapsteoretiska ansats från 

det hermeneutiska synsättet. Hermeneutiken är en vetenskapsteori som menar att text, språk 

och mänskliga handlingar har en mening och betydelse. Det som karaktäriserar meningsfulla 

fenomen är att de måste tolkas för att kunna förstås (Gilje och Grimen, 2007: 171). För att 

tolka ett fenomen är det enligt hermeneutiken viktigt att ha insikt om att tolkningen bara är 

förståelig i det sammanhang eller den kontext i vilket fenomenet förekommer i. Den 

hermeneutiska cirkeln handlar om att alla fenomen förstås genom sitt sammanhang. Tolkning 

av delarna är beroende av tolkning av helheten och omvänt, där det är en grundläggande 

värdering att helheten är större än summan av delarna (Gilje och Grimen, 2007: 185ff). Enligt 

hermeneutiken finns heller inte någon absolut sanning, eftersom tolkningar alltid är 

principiellt mer eller mindre sannolika. Det är heller inte vår mening att i studien finna den 

absoluta sanningen (Gilje och Grimen, 2007: 198). 

 

Chefskapets och medarbetarnas utsagor möjliggjorde för oss att genom tolkning förstå hur 

utveckling och samverkan upplevs i verksamheterna. Att använda intervju som metod ansåg 

vi var lämpligt med tanke på studiens syfte, eftersom intervjuer genererar uttalanden om 

upplevelser med studiedeltagarnas egna ord beträffande det studerade fenomenet (Kvale och 

Brinkmann, 2009: 15). Eftersom avsikten var att tolka och förstå upplevelser av fenomen 

gjorde det att kvantitativ metodansats inte ansågs vara lämplig eftersom den snarare används 

för att finna orsaksförklaringar och lagbundenheter (Kvale och Brinkmann, 2009: 72f).  

 

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervjuform, då denna utformning 

möjliggjorde att intervjuerna kunde följa en viss mall för att generera material som med fördel 

kunde jämföras (May, 2001: 151). Utformandet av intervjuguiden var därför konstruerad efter 

en strukturerad mall men som ändå under intervjun möjliggjorde att ställa följdfrågor, detta 

för att behålla fokus på för studien intressanta teman under intervjun. Denna intervjuform ger 

tillåtelse att ställa följdfrågor på ett helt annat sätt än vid en fokuserad intervju. En 

semistrukturerad intervjuform anses således relevant att använda för att på ett adekvat sätt 

kunna uppfylla studiens syfte. Den valda intervjuformen gjorde att respondenternas svar var 

öppen för tolkning och gav en ökad förståelse samt möjlighet till att jämföra respondenternas 
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upplevelser om ett specifikt fenomen (May, 2001: 150f). Eftersom olika teorier låg till grund 

för undersökningen kom det insamlade materialet att bearbetas med ett deduktivt 

förhållningssätt. Det deduktiva förhållningssättet innebär att vi utgick från de valda teorierna 

för att sedan appliceras på det insamlade materialet, vilket i föreliggande studie innebär att de 

valda teorierna har använts för att förklara och förstå vårt empiriska data (May, 2001: 47). 

5.2 Urval av respondenter 

Att göra denna undersökning var från början ett initiativ ifrån projektledaren för projektet 

Bärkraft. För att få kontakt med de två för studien aktuella organisationerna och för att de 

skulle veta vad vi hade för roll, tog vi hjälp av projektledaren för Bärkraft som blev studiens 

informant och har agerat som en så kallad ”gatekeeper”. Informanten har således varit 

behjälplig genom att skapa kontakter och som sedan möjliggjort för oss att få tillträde till de 

utvalda organisationerna där intervjuerna har utförts (Aspers, 2007: 114). Intervjuerna är 

utförda i två verksamheter som ingår i projektet Bärkraft. En av verksamheterna är offentlig 

och kommer i fortsättningen att benämnas som verksamheten ”Offentlig”. Den andra 

verksamheten är offentlig men arbetar utifrån en bolagsform och kommer att benämnas som 

verksamhet ”Bolag”. De två verksamheterna kommer inte att presenteras mer ingående 

eftersom det skulle kunna utgöra en risk för identifiering av enskilda respondenter. Detta 

ställningstagande gjordes i samråd med respondenterna vilka också garanterades 

konfidentialitet i den utsträckning som var möjlig (Kvale och Brinkmann, 2009: 88). 

Informanten gav oss kontaktuppgifter till cheferna i de två verksamheterna som sedan 

kontaktades och tillfrågades om de i sin tur kunde göra en förfrågan om deltagande i 

undersökningen till sina respektive medarbetare som varit anställda under perioden då 

projektet Bärkraft genomfördes. Denna urvalsmetod kallas icke-sannolikhetsurval och 

används när man ska komma åt en specifik grupp av människor (May, 2001: 161). Det var 

nödvändigt för oss att använda denna metod då vi var beroende av chefernas kunskap om 

vilka medarbetare som varit anställda under perioden som projektet pågått. Efter att vi 

informerades av cheferna om vilka medarbetare som ville delta i undersökningen, kontaktades 

dessa och vi presenterade vår studie för dem. I samband med detta samtal tillfrågades de om 

de ville medverka i studien.  

 

I studien är chefer och medarbetare de två grupper av respondenter som är aktuella för 

undersökningen. Valet att intervjua både chefer och medarbetare är relevant för att kunna 

ställa deras upplevelser av fenomenet mot varandra och utforska skillnader eller likheter i 

upplevelser av utveckling i verksamheten, utförande av implementering, samt upplevelse av 

samverkan. Det enda urvalskriteriet som har tagits hänsyn till vid urvalet av respondenterna 

var att alla respondenter skulle ha varit anställda i verksamheten under den tid som projektet 

Bärkraft har existerat i Hässleholmen. Ingen hänsyn togs till respondenternas utbildning, 

genus eller ålder eftersom det väsentliga ansågs vara att de skulle ha varit anställda som 

antingen chef eller medarbetare inom någon av de två utvalda verksamheterna som 

undersökningen vände sig till.  

 

Alla som anmälde sitt intresse för deltagande i studien inkluderades, vilket resulterade i nio 

respondenter. I verksamheten med bolagsform bestod respondenterna av tre chefer och två 

medarbetare. I den offentliga verksamheten deltog en chef och tre medarbetare. 

Respondenterna utgjordes av både kvinnor och män. Åldern varierade mellan trettio och 

sextio år, där både kvinnorna och männen hade en jämn fördelning över åldersspannet.  
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5.3 Material 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar utformades separata intervjuguider för 

cheferna och medarbetarna på de två för undersökningen aktuella verksamheterna (se Bilaga 1 

och 2). De två semistrukturerade intervjuguiderna utformades självständigt med direkt 

koppling till studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiderna fokuserade på bestämda 

teman vilka i denna studie är ledarskapets påverkan på utveckling och samverkan (Kvale och 

Brinkmann, 2009: 44). De två intervjuguiderna har samma fokusering men vissa frågor var 

formulerade olika för att passa den målgrupp som den var ämnad för. Den var även utformad 

för att kunna ta fasta på de teman som är centrala i vår studie och för att kunna jämföra 

respondenternas svar. En tematisering underlättar dessutom bearbetningen av det insamlade 

materialet (Aspers, 2007: 167). Intervjuguiderna har tre fokuseringar där första delen handlar 

om inledande frågor som var ämnade till att introducera respondenterna, men även 

intervjuaren, till intervjun samt för att kunna skapa en bild av respondentens vardagliga 

arbete. Fokusering två var frågor som var direkt kopplade till själva projektet Bärkraft. Dessa 

frågor var till för att skapa en samlad bild kring hur respondenterna upplevde projektet 

Bärkraft och vilken syn de hade på projektet. Den sista fokuseringen behandlar hur cheferna 

upplevde själva implementeringen av projektet samt hur medarbetarna upplevde att 

ledarskapets roll påverkade arbetet med utveckling och samverkan (Kvale och Brinkmann, 

2009: 120f).  

 

För att säkerställa reliabiliteten ställdes konkreta följdfrågor under intervjuerna för att 

förtydliga respondenternas uttalanden och försäkra oss om att vi förstått respondentens 

mening med sin utsaga.  

 

5.4 Undersökningens genomförande 

Som förberedelse inför intervjuerna studerades dokument, vilka formulerats i samband med 

projektet Bärkraft. Dessa dokument är bland annat rapporter från möten och 

upphandlingsdokument som alla är så kallade sekundärmaterial. Vi lade inte någon större vikt 

på dessa dokument i denna studie utan dessa genomlästes endast i syfte för att få en så bra 

uppfattning som möjligt om vad projektet handlade om. Vi ansåg det viktigt för att kunna 

utföra intervjuerna på ett lämpligt sätt (Aspers, 2007: 159).  

 

Som beskrivits ovan kontaktades aktuella verksamheter med stöd av informanten. Cheferna i 

verksamheterna ombads fråga medarbetare om deltagande i studien och intresserade personer 

kontaktades via telefon eller mail med information om studien samt en förfrågan huruvida de 

var intresserade av att ingå i studien. Efter erhållet medgivande till deltagande bokades de in 

för intervju. Gällande val av intervjuplats fick respondenterna själva möjligheten att välja den 

plats där intervjun skulle äga rum. Detta för att inte platsen skulle bli ett hinder för deltagande 

i undersökningen samt för att skapa en så trygg miljö för respondenten som möjligt. Alla 

intervjuer förlades till respondenternas respektive arbetsplatser och i den utsträckning det var 

möjligt utfördes intervjuer i enskilda rum för att undvika distraktionsmoment. Där detta ej var 

möjligt genomfördes intervjuer på deras allmänna kontor eller i ett gemensamt fikarum. 

Denna situation uppstod i en av verksamheterna där de hade väldigt begränsat med enskilda 

rum på sin arbetsplats.  

 

Innan intervjuerna påbörjades tillfrågades respondenterna om samtycke till att spela in 

intervjun på diktafonen, vilket samtliga respondenter gav sitt medgivande till (Kvale och 

Brinkmann, 2009: 87ff). Detta följdes av en kort presentation av intervjuarna och en kort 

redogörelse om temat för intervjun. Respondenterna informerades även om att det som 
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uppkommer i intervjun enbart kommer att användas till vår kandidatuppsats. Respondenterna 

informerades därefter om att allt material behandlades konfidentiellt, vilket innebär att ingen 

information återges så som deras namn eller specifik arbetsplats. I undersökningen kommer 

det att vara fiktiva namn som används i uppsatsen samt att allt material enbart kommer att 

användas i studiens syfte (Kvale och Brinkmann, 2009: 78f). Sedan klargjordes återigen att 

deltagande i studien är frivilligt och respondenterna informerades om sin rätt att avstå från att 

besvara frågor i de fall de så skulle önska. Avslutningsvis informerades respondenterna om att 

inspelningen skulle raderas efter att uppsatsen var klar och sedan tillfrågades de om de hade 

några ytterligare funderingar innan intervjun påbörjades (Kvale och Brinkmann, 2009: 88). 

Således användes diktafon under alla intervjuerna. Syftet med att använda en diktafon var att 

det möjliggjorde för transkribering av intervjuerna, vilket underlättar kodning och analys av 

svaren eftersom intervjuerna överförs i pappersform (Kvale och Brinkmann, 2009: 194f). Ett 

dilemma som kan uppstå vid användning av diktafon är att respondenten kan känna sig 

obekväm med att bli inspelad om de ska svara på känsliga frågor. Vissa frågor i 

intervjuguiden skulle kunna upplevas som känsliga och obekväma att svara på, vilket skulle 

kunna påverka deras svar och indirekt även uppsatsens reliabilitet (Trost, 2005: 53ff). För att 

kringgå denna reliabilitetsförsämring inleddes varje intervju med att försöka skapa tillit 

mellan respondenterna och intervjuarna genom noggrann redogörelse av framtida användning 

av materialet och försäkran om konfidentialitet. Helt kommer man inte åt detta problem i 

denna undersökning, då det är cheferna som lämnat ut information om vilka som kan tänkas 

vara med i undersökningen.  

 

Under intervjuerna fördes också anteckningar för att kunna fånga sådant som inte var 

inspelningsbart men som ändå var av vikt att beakta vid analys av svaren, såsom kroppsspråk 

och ironi (Kvale och Brinkmann, 2009: 194f). De nio intervjuerna varade mellan 15 minuter 

och upp till en timme. En av intervjuerna var en så kallad gruppintervju där tre respondenter 

intervjuades samtidigt. Denna genomfördes med de tre chefer på Bolaget och varade i en 

timma. Anledningen till att en gruppintervju genomfördes var på grund av respondenternas 

tidsbrist att medverka i undersökningen.  

 

För att göra en så bra intervju som möjligt krävs att respondenten har förtroende till de som 

utför intervjuerna. Detta förtroende skapas genom att ge respondenten uppmärksamhet, lyssna 

och klarlägga erhållna svar så att inga missförstånd eller förvanskningar av respondentens 

mening och uttalande uppstår (Kvale och Brinkmann, 2009: 61). Under själva intervjun 

eftersträvades därför en subjekt-subjektrelation för att respondenten skulle känna sig trygg 

med att kunna berätta om känslig information samt känna ett intresse från intervjuarnas sida 

av dennes svar (Trost, 2005: 71). Under intervjun var det ett medvetet agerande att på olika 

sätt visa intresse för svaren för att respondenten skulle känna att allt är tillåtet att berätta under 

intervjun. Detta uppnåddes exempelvis genom att under intervjutillfället ha ögonkontakt med 

respondenten samt att nicka uppmuntrande under svaren och försöka undvika en 

avståndstagande kroppshållning (Trost, 2005: 75). Alltför kritiska frågor uteslöts från 

intervjuguiden med tanke på de konsekvenser som det innebär att vara med i en intervju 

(Kvale och Brinkmann, 2009: 79). Alla ovan nämnda faktorer bidrar gemensamt till en 

trygghet hos respondenten med att lämna ut svar och att intervjun blir så bra som möjligt. 

 

5.5 Etiska överväganden  

De etiska överväganden som tagits ställning till i denna studie grundar sig i de 

forskningsetiska principerna som är i enlighet med den humanistiska-samhällsvetenskapliga 

forskningen (Vetenskapsrådet, 2010). Samt att det under hela studien har förts en dialog 
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mellan handledare och gruppen om vad undersökningen har för syfte samt vilken 

undersökningsmetod som ska användas. 

 

Konfidententialitet har tillgodosetts genom att deltagarna i studien kommer att behandlas med 

största konfidentialitet genom att de i arbetet kommer att benämnas med fiktiva namn samt att 

inget kommer att återges i uppsatsen som skulle kunna utgöra en risk för avslöjande av 

deltagarnas identitet. Denna information redogjordes för deltagarna innan intervjun började. 

Information och samtycke till deltagarna tillgodosågs genom att de informerades om studiens 

tema innan de blev intervjuade och fick information om att deras medverkan i studien var 

frivillig samt att de hade rätt till att avbryta sitt deltagande i studien när de vill. 

Forskningsanvändandet redogjordes för respondenterna innan de gav samtycke till deltagande 

i studien. De informerades om att materialet endast var ämnat för vår studie och information 

som lämnades endast skulle användas i enlighet med studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2010). 

 

5.6 Bearbetning och analys av material 

Det deduktiva förhållningssättet användes som utgångspunkt för analys för att besvara 

studiens frågeställning och syfte. Analysprocessen inleddes med att strukturera utsagorna efter 

vald tematisering: utveckling, implementering och samverkan. Vidare bestod analysprocessen 

i att undersöka skillnader och likheter mellan chefernas och medarbetarnas upplevelser av 

projektets inverkan på verksamheterna. Vårt tillvägagångssätt vid analysen utgick från 

marginalmetoden, vilken innebär att de utskrivna intervjuerna genomlästes och kodades på så 

sätt att meningsbärande enheter aktuella för valda teman tilldelades en viss färg. Kodningen i 

föreliggande undersökning utfördes radvis där meningar i meningsbärande enheter som kunde 

härledas till studiens frågeställningar och teman har markerats. De markerade meningarna 

kategoriserades sedan utefter temana och bröts sedan ner till mindre kategorier, varefter de 

deducerades till studiens valda teorier (Aspers, 2007: 172ff).  

  

Efter genomförd kodning och indelning i meningsbärande enheter och teman tolkades 

materialet med hänvisning till resultat från tidigare forskning och teoretiska modeller som 

varit aktuella för studien. Vidare genomfördes en analys avseende chefernas upplevelser i 

jämförelse med medarbetarnas upplevelser av hur chefen påverkat utvecklingen i 

verksamheten för att uppnå en ökad samverkan.  

 

Analysprocessen avslutades med att bearbeta de upplevelser som visat sig vara mest 

framträdande i materialet. Vi har även försökt att se till vilka faktorer som skulle kunna haft 

störst betydelse för chefers påverkan för utveckling i verksamheterna och för 

samverkansprocesser. 

5.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett viktigt mått på att det som avses att undersökas verkligen blivit undersökt och 

därmed är det viktigt att använda en metod som undersöker det fenomen som är syftet att 

studera. (Kvale och Brinkmann, 2009: 264). Validering är något som sker i alla stadier av 

genomförandet av en undersökning. Vid planering av studien handlar valideringen om att 

koppla syfte och frågeställning till väl underbyggda teorier (Kvale och Brinkmann, 2009: 

267), vilket vi har försökt att genomföra genom att grundligt studera teorier, vetenskapliga 

studier och officiella dokument inom området för undersökningen och utifrån det utforma en 

intervjuguide. För att säkra validiteten av vår intervjuguide genomfördes en testintervju 

gemensamt där vi försäkrade oss om att svaren vi erhöll var i linje med vårt syfte och våra 
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frågeställningar. När det kommer till valideringen av tolkning och analys av utskrifterna är det 

viktigt att tänka på att hermeneutiken handlar om tolkning och förståelse, inte att finna 

sanningen. När man tolkar en utsaga har man alltid en kontext i förhållande till vilken 

tolkningen sker. För att på ett så trovärdigt sätt som möjligt tolka en utsaga är det således 

viktigt att beskriva utifrån vilken synvinkel eller vilket perspektiv som tolkningen sker. 

Tolkningen sker utifrån den egna förförståelsen samt teorier och vetenskap på området. 

Validiteten ökar om man noggrant redogör för utgångspunkterna för tolkningen vilket vi har 

gjort genom att beskriva vår förförståelse, teorier samt vetenskaplig forskning på området 

(Kvale och Brinkmann, 2009: 227ff).  

 

Begreppet reliabilitet handlar om en studies reproducerbarhet med hänsyn till 

forskningsresultaten och reliabiliteten beror på huruvida ett resultat kan reproduceras vid 

andra tidpunkter och av andra forskare (Kvale och Brinkmann, 2009: 263). Genom att 

noggrant beskriva våra teorier, vår metod, tillvägagångssätt och intervjuguide har vi ökat 

förutsättningarna för reliabilitet då en noggrann metodbeskrivning främjar 

reproducerbarheten. Dock skall man ha i åtanke att kunskapssynen innebär att all kunskap 

existerar i ett sammanhang varför samma utförande med andra intervjuare och andra 

respondenter sannolikt skulle innebära att man får ett annat resultat.  

För att säkra interreliabiliteten av våra intervjuer gjordes en gemensam testintervju innan de 

riktiga intervjuerna påbörjades. På så sätt kunde vi säkra att vi alla utförde intervjuerna på 

samma vis och ställde liknande följdfrågor (Kvale och Brinkmann, 2009: 263). 

 

5.8 Förförståelse/Värdering 

När gruppen hade fört diskussion med projektledaren för urbana utvecklingsarbetet i 

Hässleholmen bestämdes det att vi skulle skriva vår kandidatuppsats inom ramen för deras 

arbete med Storstadssatsningen. Endast en i gruppen hade en någorlunda inblick i vad detta 

arbete var för något, eftersom personen tidigare arbetat inom den offentliga verksamheten 

som omfattats av Storstadssatsningen. Gruppmedlemmens uppfattning var att 

Storstadssatsningen var ett välfungerande redskap som kunde leda till förbättrad samverkan 

mellan yrkesgrupper. Denna erfarenhet färgade också de övriga gruppmedlemmarnas syn på 

Storstadssatsningen. Den allmänna förförståelsen av Storstadssatsningen i gruppen är således 

att det har en positiv påverkan på de verksamheter som deltar i satsningen där verksamheterna 

når förbättrad samverkan i och mellan verksamheterna.  

5.9 Arbetsfördelning 

Vi har varit tre författare som tillsammans har utfört denna studie och skrivit denna uppsats. 

Arbetet har fördelats så jämnt som möjligt och delats upp mellan oss tre för effektivitetens 

skull och för att säkerställa att alla bidrar lika mycket. Inledning med frågeställning, syfte och 

intervjuguide utarbetades gemensamt i gruppen för att vi alla skulle ha samma utgångsläge 

gällande vad arbetet skulle handla om och vad som var viktigt för oss att ta reda på. 

Inläsningen av ämnet för studien gjordes tillsammans och alla medverkade vid 

informationsmötet med projektledaren för Bärkraft, detta för att alla i gruppen skulle få 

samma inblick och förståelse för projektet. Därefter fördelades inläsning och bearbetning av 

teorier och tidigare forskning mellan oss tre då vi enskilt utarbetade text som vi därefter 

diskuterade tillsammans. Intervjuerna fördelades jämnt mellan oss, vissa intervjuer 

genomfördes gemensamt och andra självständigt. Bearbetning av resultat och diskussion 

skedde även det gemensamt då stor vikt lades vid analysarbetet och de olika tankar och 

infallsvinklar som kunde förekomma inom gruppen.  
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6 Resultat 
Kapitlet redovisar det resultat som ansågs väsentligt utefter studiens syfte och frågeställning 

samt utefter de centrala teman som framkommit i analysen av materialet. Först redovisas 

upplevelserna ifrån verksamheternas chefer och därefter behandlas medarbetarnas 

upplevelser. I resultatet återges respondenterna med fiktiva namn, där Bolagets chefer heter 

Bengt, Björn, Bernt och den Offentliga verksamhetens chef heter Olof. Medarbetarna i 

Bolaget benämns som Bodil och Birgitta, medarbetarna för den Offentliga verksamheten 

omnämns som Ove, Otto och Olivia.  

 

På grund av konfidentialiteten har vi valt att markera med stjärnor i citat där respondenten 

nämner personer eller verksamheter vid namn i sina uttalanden. 

 

Cheferna 

Olika förutsättningar ger olika arbetssätt 

Chefsrespondenterna i verksamheterna påvisade likheter i upplevelser om att kunna tillvarata 

och beakta resultatet ifrån kulturanalyserna samt att de ansåg att deras medverkan i projektet 

hade inneburit en påverkan på det fortsatta arbetssättet för utveckling i verksamheterna. 

Samtliga chefer upplevde även att de har påverkats av resultatet som kom fram i resultatet av 

kulturanalyserna, fast på olika sätt. Vidare finns det också likheter i början av arbetet med 

utveckling då chefernas ansåg att ett viktigt moment var att kommunicera ut resultatet i 

verksamheten och sedan ha en genomgång om resultatet från kulturanalysen med sina 

medarbetare. Efter att båda verksamheterna presenterade resultatet kom det fortsatta arbetet 

att skilja sig åt. Skillnaderna i det fortsatta arbetet kunde urskiljas vara att cheferna dels hade 

olika förutsättningar samt att verksamheterna hade olika resurser att tillgå för att arbeta 

vidare. I intervjun framkom det även att resultatet för verksamheterna hade skiljda aspekter att 

arbeta vidare med för att utveckla verksamheterna, vilket upplevs ha präglat det fortsatta 

arbetssättet för utveckling och samverkan. 

 

Det som bland annat upplevs haft påverkan och betydelse för chefernas arbetssätt är att 

verksamheterna varit inne i olika faser när verksamheterna skulle medverka i projektet. 

Chefen Björn ifrån Bolaget diskuterade kring att verksamheterna som deltog i projektet 

kommit olika långt med sina utvecklingsarbeten och samverkansprocesser, detta trodde han 

berodde på att de hade olika förutsättningar innan de började projektet och även i det fortsatta 

arbetet. Därför trodde han att det blev varierande arbetssätt med resultatet och att de på så sätt 

kommit olika långt med utveckling av verksamheterna. Björn resonerar kring resultatet för de 

skilda verksamheterna:  

 

” [...] det som är spännande med ett sådant projekt är att det går inte på en räls [..] man har 

en arbetsmetod som sen skall leda från en punkt till en annan utan man ger sig in i något 

väldigt okänt, det kan ju leda till precis vad som helst å det ser man ju också på resultatet. Å 

jag tycker inte man ska, om man tar *annan verksamhet* fall igen, tycker jag det skulle 

likaväl hända oss, det beror på vilken fas man är i en organisation.” (Björn). 

   

Cheferna i Bolaget diskuterar mycket kring upplevelsen om att verksamheterna hade olika 

förutsättningar och den Offentliga chefen Olof diskuterar även om utgångspunkten. Deras 

verksamhet hade en väldigt problematisk period både innan och parallellt med projektet 

Bärkraft, som berodde på externa händelser. Perioden innan projektet började beskrev Olof 

som mycket stigmatiserad och beskrev det som att det till slut blev ohållbara 

arbetsförhållanden för personalgruppen: ”[...] vi var helt slut, vi orka ju inte jobba här..[..]”. 
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Han beskriver även att verksamheten sedan påbörjade en stor process med omorganisation av 

sin verksamhet och att det var då som projektet Bärkraft introducerades. Han uttryckte det 

därför som att han först inte kände något engagemang, eftersom han upplevde det som att det 

var ett ”projekt i mängden”. Däremot ändrades denna uppfattning efter att han deltagit i en 

halvdags presentation om vad projektet innebar. Istället upplevde han att projektet kunde 

fungera som en del av den planerade omorganisation, det uttryckte han som att: 

 

 ”[...] i och med kulturanalysen fick man upp saker på ytan som var liten bekymmersamt, å 

när man ändå höll på att titta på en ny organisation så var det ju skitbra, här har vi lite svart 

på vitt vad vi kan göra annorlunda [...]”(Olof).  

 

Förutom att cheferna diskuterade olika förutsättningar och ingångar i projektet, så tror både 

Björn och Olof att detta speciellt har återspeglats i deras resultat av kulturanalyserna. I 

resultatet för den Offentliga verksamheten framkom det bland annat att det fanns interna 

konflikter och det riktades även kritik gentemot ledarskapet. Chefen Olof beskriver det som 

att han själv påverkades genom att det då ”påbörjades en tankeprocess” om hur han skulle 

förändra sin chefsroll och hur hans ledarskap kunde förändras till det bättre i fortsättningen:  

 

”[...]analysresultatet och kunde ju bland annat utläsa väldigt kritik om mig, då från några 

ifrån personalgruppen, men redan där ställde jag ju om mig och börja ju liksom inse om det 

här måste jag ju göra mycket smartare eller bättre, eller det får jag förändra helt och hållet.”  

(Olof).  

 

Trots kritiken upplevde Olof att kulturanalyserna var positiva för verksamhetens utveckling. 

Olof upplevde metoden som ett bra sätt eftersom det innebar att han fick förståelse för vad 

som påverkade personalgruppen i deras arbete. Däremot framhöll han att det förutsätter att 

personen själv måste vara mottaglig för det som kan komma fram i analysen om personen 

ifråga, detta menade han också var en viktig förutsättning för att en förändring skulle kunna 

ske: 

 

” [...] det handlar jättemycket om hur jag tar emot det, jag skulle ju också kunna bestämma 

att det här är bara skit och slänga det i papperskorgen och sagt att Det här är inte jag [..] 

Alltså, man behöver jobba med det, det är ju på nått sätt att man hittar metoder för att spana 

på sig själv och sin verksamhet och organisation.” (Olof). 

 

Det framfördes likaså kritik i kulturanalyserna av Bolaget, men då mer om organisationens 

brister i olika avseenden samt att det framkom oenigheter i sakfrågor mellan medarbetare och 

ledningen. Även om kritik återfanns i verksamheternas kulturanalys, kom cheferna att hantera 

resultatet på väsentligt skilda sätt. Detta då den Offentliga chefen mestadels förändrade sig 

själv, och som också upplevdes vara ett av utvecklingsområdena. Jämfört med Bolagets 

chefer valde dessa att initiera till att en utvecklingsgrupp skulle bildas samt att de även gav 

denna grupp extra resurser. Resurserna var i form av ersättare för de medarbetare som direkt 

var involverade i projektet samt en handledare för en utvecklingsgrupp, handledaren var en 

representant ifrån ett universitet. Cheferna upplever att representanten hade stor betydelse för 

deras fortsatta utvecklingsarbete utav resultatet. Representanten uppmärksammade att det 

fanns en skillnad i vad personal pratade om och vad kulturanalysgruppen hade tagit fram: 

 

”[...] när han hade läst den så såg han ju att det var väldigt mycket brister i vår organisation, 

sen när han lyssnade på vår personal så tänkte han det stämde inte riktigt. Brister finns det ju 
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alltid, men just att det inte var det som.. det var då han bestämde sig för att ta alla breven å 

läsa dem själv[...]” (Björn).  

 

Bolagets fortsatta arbete kom därför att föras av utvecklingsgruppen och representanten, som 

genomförde en ytterligare en analys av breven och jämförde sedan den nya analysen gentmot 

den tidigare. Detta genomfördes eftersom representanten hade lagt märke till att det låg 

mycket fokus på vad det fanns för interna brister inom Bolagets samverkansområden:  

 

”[...] vi gick igenom material i lugn å ro och försökte hitta nya vägar fram, både inom 

samverkan men framförallt hur vi själva kunde jobba, å de med återkoppling till personal. Så 

hamna vi mer å mer på den här vägen hur kan vi knyta upp vår samverkan med våra egna 

*klienter*”(Björn).  

 

Cheferna berättade att utvecklingsgruppens arbete var att hitta olika beröringspunkter för 

utveckling och samverkan, dessutom fanns det ett långsiktigt mål av att utveckla samverkan 

med andra verksamheter inom Brämhults kommundel. De berättar vidare om att 

sammansättningen av gruppen består av en chef och fem stycken medarbetare ifrån olika 

yrkeskategorier som är verksamma i deras verksamhet, sammansättningen gjordes avsiktligen 

för att kunna ta tillvara på att arbeta med nedifrånperspektivet. Cheferna diskuterar sedan om 

att bildandet av en utvecklingsgrupp varit givande i flera avseenden. Dels för att gruppen 

kunde arbeta mer fokuserat för utveckling och samverkan, men också när gruppen väl 

kommunicerat ut sina ambitioner om resultat och målsättningar så har det enligt dem skapats 

mer gemensamt engagemang för arbetet. Dessa möten upplevs haft stor inverkan, speciellt i 

början, då det enligt dem ledde fram till en förändring i form av minskning av de oenigheter 

som fanns mellan cheferna och medarbetarna och att det istället skapades en samsyn. 

Samsynen kom att innebära en mer fokusering på verksamhetens klienter och de beskriver det 

som en form av ”kundfokus”(Bengt). I och med detta upplever cheferna att deras medverkan i 

projektet skapat en process som ”ligger och gryr”(Bengt) och att cheferna ser möjligheterna 

att samverka inom och med sina klienter. Deras förhoppning är att andra verksamheter ska 

komma lika långt i sitt fortsatta arbete och ha viljan att samverka mer. Däremot upplever 

Bengt att för att en fortsatt utveckling ska ske behöver även medarbetarna vara medvetna om 

att de är delaktiga i ansvaret för att förändra verksamheten: 

 

”[...] sen finns ju alltid risken att när man väl har gjort det, å när analysen.. sen att 

personalen uppfattar det som Jaha vad blev det av det. [...] vi har ju försökt värna om 

resultatet för att kunna utveckla, sen tror jag en annan risk är Hur väl förstår dom 

inblandade sitt eget ansvar i att vara med och utveckla resultatet. Jag tror det finns en risk att 

när man väl har skrivit å när allting är analyserat och presenterat, så skall någon annan fatta 

ett beslut utifrån detta, å så är det ju inte. Det här är ju ett material som dom själva ska ta 

ansvar för och utveckla, inte att nån i ledningen skall besluta nu gör vi så. ” (Bengt). 

 

I den Offentliga verksamheten upplever Olof att den mest framträdande förändringen som 

skett i hans fortsatta arbete för utveckling var att hans ledarskap blivit tydligare. Den 

förändrade tydligheten i ledarskapet upplever han främjat kommunikationen mellan chef och 

medarbetar samt att det framgår vad som förväntas för att uppnå verksamhetsplanens mål. 

Dessutom upplevde Olof att han hade mer uppföljning av verksamhetens arbete: ”[...] jag har 

blivit mycket tydligare i mitt chefskap.. jag är mycket mer strukturerad, jag följer upp på ett 

HELT annat sätt [...]”. Även om Olof upplevde att han själv hade förändrat sitt ledarskap i 

ovanstående områden, uttryckte han samtidigt en osäkerhet om att denna förändring inte hade 
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blivit lika tydlig för medarbetarna: ”[…] det kanske inte är solklart för all personal, men jag 

tror ändå att de fattar”.  

 

Att förändra kommunikationen internt och externt för att uppnå samverkan 

I både Bolaget och i den Offentliga verksamheten upplevde cheferna att en viktig förändring 

för att främja utveckling i verksamheten var kommunikation. Det som även framkommer i 

intervjun med Olof var att det inte bara var chefsrollen som behövde förändras, utan även på 

andra områden som att verksamhetsplanen behövde förmedlas ut mycket tydligare. Chefen 

upplevde att som en del av att bli tydligare inom verksamheten även gjorde att de kom till 

insikt om att de behövde andra metoder för att lösa den problematik som rådde under den 

kritiska perioden. För att nå en lösning behövde verksamheten börja kommunicera med andra 

verksamheter och ta del av andra organisationers kunskap, då de insåg att de nått sina 

begränsningar för vad verksamheten mer kunde göra för att lösa problemen. Olof upplevde 

därför projektet positivt i den bemärkelsen att det gav möjlighet att ta del av varandras 

kulturanalyser och därmed få förståelse för de olika verksamheternas arbete. Olof värdesatte 

mycket denna förståelse eftersom det enligt honom byggde upp en tillit till varandra. Han 

upplever att i samband med pågående omorganisation kom dessa processer att främja 

samarbetsklimat mellan två av verksamheterna som var med i projektet Bärkraft. Däremot 

kunde han inte urskilja exakt vilken av processerna som haft mest effekt till att det bildades 

samarbete med andra verksamheter, men att deras verksamhet nu upplevs ha förändrats till att 

de nu når sina mål på ett effektivare sätt än tidigare, i och med en förändring av 

kommunikationen mellan dem själva och med samarbete med andra:  

 

”Vi har en helt makalös verksamhet. Men i och med att vi har på nått sätt har kommit på vad 

det är som.. vad är metoderna, vad är organisationen, vad är strukturerna. [...] Vi vet vad vi 

är här för att göra. Det har blivit så tydligt att vad är vårat uppdrag.[...] Jag vet inte om det 

är projektets enbart förtjänst så, men lite grann är det så att lyfta att detta är en viktig 

verksamhet.”(Olof).  

 

I det avseendet att utveckling skapat samverkan är cheferna i Bolaget samstämmiga i deras 

upplevelse om att utvecklingsgruppen inneburit ett positivt arbetssätt för att kunna arbeta 

vidare med samverkan och för att främja deras fortsatta kundfokus. Däremot framförhåller de 

att utvecklingsgruppens arbete pågår relativt långsamt i dagsläget, vilket cheferna härleder till 

att deras arbete sker parallellt med deras huvudsakliga arbete. Cheferna upplever därför att 

deras uppgift i dagsläget är att se till att motivera medarbetarna till att fortsätta arbeta vidare 

med detta, så att det inte stagnerar. Samverkan upplevs däremot framgångsrikt ha uppnåtts i 

det avseendet att det skett inom verksamheten samt att en bättre kommunikation skapat 

samverkan med klienterna. Samverkan med klienterna upplevs även i sin tur främja 

utvecklingen av verksamheten, då de i möten diskuterar de möjligheter som finns för 

förbättring. 

 

I Bolaget är det mer tydligt att utvecklingen och samverkan upplevs ha påverkats på grund av 

projektet men i den Offentliga verksamheten har det således också skett parallella 

förändringar, som har lett till skillnader i samverkan. Däremot verkar det inom den Offentliga 

verksamheten handla om samverkan med externa parter, denna skillnad på formen av 

samverkan kan urskiljas bero på att verksamheterna haft olika behov av att kommunicera med 

olika parter, för att deras verksamhet skulle nå en förändrad utveckling. Behovet av att 

kommunicera karaktiserades i Bolaget som att de såg möjligheterna och i den Offentliga 

verksamheten fanns det en nödvändighet. Däremot tar Bolagets chefer upp under intervjun att 

de upplever att det inte varit möjligt att aktivt samverka externt med de andra projekt 
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verksamheterna än, då de upplever att verksamheterna inte nått lika långt i sitt fortsatta arbeta 

med utveckling av verksamheten efter kulturanalys resultatet. Bengt spekulerar om att det 

antagligen inte funnits någon färdig tanke hos de andra verksamheterna om vad nästa steg 

skulle vara och att de därför inte har haft någon beredskap för arbetets vidare fortgång med 

resultatet för att nå samverkan. Bernt beskriver att de andra verksamheterna som deltog i 

projektet inte har visat något större intresse för att samverka utan att de främst har fokuserat 

på sina interna problem och att det endast är deras verksamhet som visat intresse för att 

samverka:”[..]skall man öka samverkan måste det ske när alla organisationer känner nu vill 

vi va med och jobba med det.” (Bernt). Däremot poängterar Bernt att de blivit hoppfulla om 

att snart kunna samverka med en extern verksamhet som kommit in i projektet, då de fått 

indikationer på att de kommit långt i deras utvecklingsarbete. 

 

Betydelsen av olika organisationsformer och dess påverkan att driva projekt 

Bengt resonerar kring att deras organisationsform som Bolag kan ha underlättat deras fortsatta 

arbete för utveckling i verksamheten, då han menar att de kan ha haft snabbare beslutsgångar 

jämfört med andra kommunala förvaltningar. Han menar att de andra verksamheterna 

möjligtvis kan ha haft problem kring att ta beslut, då saker först skall diskuteras igenom på 

fler nivåer innan ett beslut kan tas och verkställas: 

 

“[...] ibland tror jag när det är kommunala förvaltningar att mycket måste upp till politikerna 

å diskuteras innan man går vidare, jag vet inte hur det är där, vi har ju inte haft vår styrelse 

inblandad alls i detta. Jag tror inte ens att de vet om att vi har gjort det, det här är ett rent 

operativt arbete å där tror jag att det tydligaste är att vi har olika organisationsformer då.” 

(Bengt).  

 

Däremot diskuterade Olof fördelar med att få en styrning uppifrån med klara direktiv från sin 

chef om vad som förväntas genomföras för att nå målen. Enligt Olof hade denna chef en 

central och betydande roll för att driva projektet framåt och även för honom själv:  

 

“[…]han betydde jättemycket, för han kom ju också in.. han sa.. han sa ju till mig, och detta 

var innan detta drog igång att “Du ska bara se till att det funkar bra med *annan 

verksamhet*, det är ditt jobb”. Det hade ju ingen chef sagt till mig förut, det ska bara funka 

sa han ju till *Cheferna* däruppe också, och det är klart att då blir det ju lite annorlunda 

“Jaha är så det ska va”. Jaha men dåså, då förstår man ju liksom, det finns ett större 

sammanhang.” (Olof) 

 

Chefen Olof hänvisar i allmänhet till projekt inom den Offentliga sektorn och menar att 

tillvägagångssätt för att hitta lösningen på problem många gånger tros komma fram genom att 

verksamheter satsar pengar på dyra projekt. Enligt Olof handlar inte alltid lösningen om hur 

mycket pengar som satsas utan att det handlar om att använda pengarna på ett mer effektivt 

sätt, genom att satsa på vilken metodutveckling som behövs inom verksamheterna. Mer 

specifikt menar Olof att effektivare sätt innebär att det är viktigt att hitta nya arbetssätt och 

metoder för att kunna se någon verklig förändring inom verksamheterna. Olof påpekar att 

Offentliga verksamheter inte bara kan vara beroende av en enda faktor som pengar, för när de 

försvinner så försvinner också stora delar av de bra effekterna vid ett förändringsarbete: 

 

”Men det är liksom inte pengar som är det viktiga..[..] Bara om vi pumpar in massa miljoner 

så betyder inte det per automatik att de braiga sakerna fortsätter att vara bra eller bli ännu 

bättre och såhär. Utan det är snarare konstgjord ”andning” om man sätter en krycka under 

armen på nån som faktiskt inte kan gå.. sen när man tar bort pengarna så rasar… utan då är 
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det ju bättre att man egentligen ger pengar och ekonomiskt stöd till metoder, som metod 

utveckling… Ni får inte pengar, men ni får pengar TILL en utbildning istället.” (Olof). 

 

Olof lägger stor vikt i argumentet att det som behövs inom den Offentliga sektorn är att finna 

metoder som är ett smartare sätt att arbeta på: ”[...] det handlar jättemycket om att hitta 

metoder och strukturer och organisation... alltså hur det ska va.”. Olof menar att det är då 

som verksamheter når en effektivare användning av pengarna samt att det blir positiva 

effekter för resultatet, när verksamheterna har större kunskap om andra tillvägagångssätt för 

att kunna nå sina mål. 

 

Målet med frirummen 
Resonemanget kring vad cheferna upplever att målet varit med att utveckla sina frirum skiljer 

sig åt. Bolagets chefer upplevde att deras utvecklingsområden var att förändra sitt synsätt på 

klienterna och att samverka med sina klienter. Deras upplevelser var att de uppnått detta till 

viss del och såg att denna utveckling förmodligen kommer att leda till en ökad samverkan 

med extern verksamhet samt en än mer ökad kundfokus i framtiden. I den Offentliga 

verksamheten var det mer fokus på att förändra ledarskapet och kommunikationen. En annan 

del som upplevdes utveckla deras frirum var upptäckten av att de var beroende av att rekrytera 

personer som upplevdes ha en inspirerande och positiv framtoning i mötena med människorna 

i Hässleholmen. Detta betonade Olof var en viktig del i verksamhetens utveckling för att deras 

verksamhet skulle uppnå det övergripande målet inom ett socioekonomiskt utsatt 

bostadsområde. Även om detta inte var direkt kopplat till samverkan var det viktigt för 

verksamhetens framtida utveckling. Olof anser att denna arbetsmetod har varit en central 

nyupptäckt inom deras verksamhet och att de därför har satsat mer resurser för att tillvarata 

och involvera sådana nyckelpersoner, detta genom att personerna får ledarskapsutbildning 

samt att de löpande får genomgå kurser: 

  

”[...] förebilder, och så satsa vi jättemycket på dem. [..] är antagligen en av de största 

förändringsagenterna på hela området. [..] betyder kanske mer än oss, mer än vi på kontoret, 

mer än hela det här projektet.[..]det blir väldigt tydligt för oss att nånstans på vägen att det 

är såhär vi måste göra[..] vi har aldrig haft så bra verksamhet här[...]Men i och med att vi 

har på nått sätt har kommit på vad det är som.. vad metoderna är [...] Vi vet vad vi är här för 

att göra. Det har blivit så tydligt, att vad är vårat uppdrag.” (Olof). 

 

Avslutningsvis kan det konstateras att cheferna för båda verksamheterna upplever att projektet 

har haft betydelse för verksamheternas utveckling och för samverkan efter det att 

kulturanalyserna genomförts och presenterats. Det som är skillnaden är att i den Offentliga 

verksamheten har chefen ändrat sin ledarstil och på så sätt kunna förändra verksamheten samt 

att andra externa händelser påverkat verksamheten i form av omorganisation. Bolagets chefer 

upplever att de i deras vidare arbete med kulturanalysen skapat ett arbetssätt för att öka 

samverkan och att de nu på ett bättre sätt kan kommunicera med sina klienter.  

 

För att uppnå samverkan mellan verksamheterna urskiljs en skillnad i chefernas upplevelser. I 

den Offentliga verksamheten upplever chefen att de har uppnått samverkan med andra 

verksamheter, däremot finns en viss otydlighet om det specifikt beror på Bärkraft eller om det 

varit en kombination av andra externa händelser. I Bolaget upplever cheferna att det skapats 

samverkan inom verksamheten och med deras klienter. Däremot upplever det en avsaknad av 

vilja ifrån de andra verksamheterna från projektet att arbeta med samverkan och att de därför 

istället väljer att försöka förbättra den samverkan som de lyckats upprätta inom och med sina 
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klienter. Cheferna uttrycker dock att de fortfarande hoppas på en bättre samverkan med de 

andra verksamheterna i framtiden. 

 

Medarbetarna 

Projektmetoden upplevs positivt påverkat chefens fortsatta arbetssätt för utveckling 
Det fanns en stor likhet mellan samtliga medarbetare från verksamheterna om att de varit 

positivt inställda till att medverka i projektet efter att deras chefer hade presenterat det för 

dem. Det som lyftes fram som speciellt positivt med arbetet i projektet Bärkraft var att de fick 

möjligheten att skriva vad de verkligen upplevde om sin egen verksamhet i ett brev samt att 

projektet hade ett underifrånperspektiv perspektiv. Detta upplevdes som att de då fick gehör 

för sina åsikter och att dessa togs tillvara av cheferna. Likheter mellan grupperna finns också i 

att samtliga medarbetare upplevde att det varit en ny och bra strategi för att fånga 

medarbetarnas upplevelser. Medarbetaren Ove ifrån Offentliga diskuterar upplevelsen om 

strategin för förändringsarbetet som: 

 

”[…]det är inget sådant där som kommer från cheferna att de ska komma in och säga vad de 

tycker att arbetsplatsen ska se ut [..] jag kände att det här var väldigt positivt att det just kom 

från folket som jobbar och inte uppifrån, utan det är ett underifrånperspektiv [..]” .  

 

Detta resonemang förs på liknande sätt av andra medarbetare inom verksamheten, betydelsen 

av att cheferna använder ett underifrånperspektiv och att medarbetarna då ges större möjlighet 

att påverka sin arbetssituation. Otto beskriver denna upplevelse som en känsla av att bli tagen 

på allvar när medarbetarna ombeds att skriva ner sina tankar:  

 

” [...] jag kände att man blir tagen på allvar för det är inte ens egna känslor som spökar, jag 

tror att känslor är viktigt, speciellt när det har gått till en viss punkt då man blir frustrerad 

när man inte får gehör för sina idéer och.. att bara skriva det på papper, lämna det till någon 

som sedan skall sitta i en grupp och bearbeta och behandla den datan.. bara det betyder 

mycket för känslan att de har tagit det på allvar, det är någon som jobbar med det. Helt klart 

har det betytt väldigt mycket för mig”.  

 

I Bolaget upplevdes detta arbetssätt starkt engagerande: ” [...] det var många många projekt 

man varit med i som inte leder nån vart, men detta kändes som nytänkande, lite revolterande 

liksom [..] att det här kanske skulle leda nånstans tack vare att man tänkte nytt”(Bodil). 

 

Bodil diskuterar vidare om att chefens arbetssätt för utveckling i verksamheten förändrats 

efter projektet, hon berättar om att det fortsatta arbetet talas det om på möten samt även om att 

arbetet präglas av att aktivt arbeta med ett underifrånperspektiv: ” [..] han sitter med i den här 

arbetsgruppen, så har han ju tagit tillvara på det som.. kommit fram i analysen. [..] han 

driver ju den här arbetsgruppen”.  

 

Vidare upplevde medarbetarna att anonymiteten med att skriva brev gjorde att de kunde 

uttrycka sig mer obehindrat och att de inte behövde känna oro inför att chefen skulle veta 

vilken medarbetare som skrivit vad. Brevmetoden beskrivs även positivt då det tydligt 

synliggjorde för cheferna hur arbetsklimatet var hos personalen och vad som behövdes 

förbättras. Medarbetaren Olivia från Offentliga verksamheten beskriver det som: ”[...] det var 

en bra grej för att se hur vi i personalen mådde och hur vi skulle kunna fortsätta med annat 

arbete i kommundelen och det här då”.  
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Det som upplevs varit nackdelen med projektmetoden för utvecklingsarbete är fasen med 

analysprocess av breven, detta upplevde medarbetarna tog lång tid ifrån det att breven skrevs 

fram tills presentationen av resultatet. Medarbetarna ifrån den Offentliga verksamheten 

upplevde detta speciellt problematiskt, eftersom vissa saker hade hunnit förändras i deras 

verksamhet under denna period. Deras upplevelser var att det som hade behandlats i breven 

till viss del var inaktuella problem och att det istället uppkommit andra problem. De berättade 

även om att en del av medarbetarna som arbetade när breven skrevs hade slutat och att nya 

tillkom. Otto menade att: ”Alla som jobbar här nu och som är engagerade här var inte med, 

några har fallit ur någon har börjat jobba på annat ställe”. Ove menar att eftersom det har 

tagit lång tid att få fram analysen så är det inte aktuellt att prata om detta på personalmöten, 

eftersom verksamheten förändrats från när breven skrevs:  

 

”[...]dels för att det har tagit så lång tid också att göra analysen, det gick ju över ett år att 

göra den... så mycket har hunnit ändras under tiden, personal har slutat och personal har 

tillkommit så att... det har.. vi har inte riktigt... de problemen som vi hade innan analysen har 

vi kanske inte här nu, jag vet inte... fast idag har vi kanske andra problem än vad vi hade då... 

så det kanske är rätt naturligt att den inte fått... mer plats på våra personalmöten än den 

fått... plus att tiden har gått också”(Ove).  

 

Otto upplever detta på liknande sätt att: ” [..] jag tycker som sagt va fortfarande inte att vi har 

samma problem som vi hade då som vi har nu, sånt där ändras hela tiden... i alla fall på en 

sådan här arbetsplats det är ju inte som en fabrik där man gör samma saker hela tiden utan 

dagarna ser ju så olika ut här... för både kollegorna och för dem vi jobbar mot”.  

 

Medarbetarna i Bolaget upplevde likt den Offentliga att analysprocessen tog lång tid, men 

däremot går det inte att urskilja i deras upplevelser att problemen skulle ha förändrats lika 

mycket som i den Offentliga verksamheten. 

 

Förhoppningar som inte infriats vad gäller utveckling och samverkan 

Det finns en genomgående upplevelse hos medarbetarna att när projektet Bärkraft 

presenterades var det en vision om att verksamheten skulle förändras väldigt mycket. Birgitta 

ifrån Bolagets verksamhet upplevde det som att det kändes som en stor och omvälvande 

process att förändra alla de negativa sakerna: ”Som jag tänker.. det var så mycket gnäll hit och 

dit. Hur ska nu de sakerna... ändras? Inte lätt.” (Birgitta). Något som hon framhöll var att 

hon då fick höga förväntningar på hur det skulle bli när de hade genomfört projektet Bärkraft 

och att dessa möjligtvis blev lite höga. Förväntningarna innebar en viss problematik inför att 

värdera hur väl verksamheten uppnått resultaten av det fortsatta arbetet av utvecklingsarbetet, 

då medarbetarna beskrev det som att det infann sig en känsla av att verksamhetens arbete inte 

nådde utvecklingsmålen. Det som då framkommer är att en del av medarbetarna upplevde att 

verksamheten inte hade gjort så mycket alls för att försöka nå målen i den utsträckning som 

de hoppats på. Medarbetaren Olivia beskrev processen från presentationen av projektet tills 

dagsläget med att:  

 

”Allting lät som guld och gröna skogar... (Skratt)... Så det var väl väldigt så, så vi var ju jätte 

positiva och det var ju jätte mycket så här då men sedan ja, jag tycker att mycket bara rann ut 

i sanden, det blev inte så mycket som vi hade hoppats på”.  

 

Inom Bolaget finns det skillnader i upplevelsen om besvikelse av det fortsatta arbetet med 

projektets resultat, Birgitta berättade att hon upplevde att det infann sig en känsla av att deras 

arbete inte infriat hennes förhoppningar. Även om hon framhåller att cheferna och 
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medarbetarna arbetat med resultatet till viss del aktivt genom att cheferna har initierat till att 

en grupp bildats, berättade hon att det blev mycket diskussion och planering i gruppen men att 

cheferna inte genomfört alla de bra idéer som gruppen fått fram.  Hon visste inte ifall detta 

berodde på ekonomiska hinder, men hon upplevde att verkställandearbetet tycks ha stagnerat. 

Birgittas förväntningar på det fortsatta arbetet var att det skulle ha lett till mer konkreta 

förändringsinsatser, vilket hon inte upplevde att de uppnått i dagsläget: ”Nej, jag har inte sett 

såna.. så som jag väntat. Jag har inte sett riktigt ännu, men vi är inte riktigt färdigt...” . 

 

Till skillnad från Birgitta upplevde Bodil en mer positiv inställning till arbetet med resultatet 

och att verksamheten är på god väg samt att denna process pågår aktivt. Hon upplevde att 

arbetet skedde aktivt i en arbetsgrupp och att de kunde uppnå delmål som de arbetat fram.  

 

Delade meningar om projektets betydelse för verksamhetsutveckling 

Den Offentliga verksamhetens medarbetare hade svårigheter med att urskilja vad som hade 

hänt eller inte hänt tack vare deras medverkan  i projektet Bärkraft. Detta eftersom de beskrev 

att de kontinuerligt är delaktiga i många olika projekt vilka går in i varandra och samtidigt 

som det pågår andra förändringar i verksamheten. Otto menade att: ”Det är väldigt svårt att 

svara på det där, för att... för just då hade vi en jättestor förändring på gång redan innan 

dess, upplevde i alla fall jag...”. Otto berättade vidare att han tyckte att de är delaktiga i för 

många olika projekt:”[..] jag kan tycka att vi har för mycket ibland man hinner inte sätta sig 

ner och reflektera”. Att ingå i många projekt samtidigt för även med sig andra konsekvenser. 

Olivia menade att:  

 

”[...] som sagt var så är det mycket som händer, det ska vara Hässleholmen ska vara med i 

allt, och man orkar inte ta till sig allting [..] tyvärr alltså, det blir för mycket att ta in... man 

har fullt upp att vara *sin egna arbetsroll*  många gånger.”. 

 

I Bolaget upplever Birgitta att cheferna gett dem avlastning för att arbeta med projekt, vilket 

är en skillnad sett emot den Offentliga verksamheten. Inom den Offentliga verksamheten 

rådde en viss motsägelsefullhet samt delade meningar om huruvida utvecklingen med 

projektet Bärkraft hade lett till utveckling i verksamheten. Olivia menar att:”[...] jag tycker 

ingenting har förändrats tyvärr.. jag tycker att det mesta bara rann ut i sanden”.  Otto är 

dock mer positiv till projektets inverkan på verksamhetsutvecklingen, men uttrycker samtidigt 

en osäkerhet om det just är projektet som bidragit till förändringarna: 

 

”[...] ja det startade då, det har ju lett till, nu då kan man säga, till stora förändringar, det 

kan man faktiskt göra... sen om det just har med Bärkraft och Kulturanalysen att göra, det 

låter jag däremot vara osagt” (Otto). 

  

Medarbetarna är däremot eniga om att ledarskapet har förändrats sedan deras medverkan i 

projektet och att det i sin tur haft inverkan på kommunikationen i verksamheten. Ove 

uttrycker det som: ”[...] det är mycket att alla ska få lov att prata till punkt.. och få lägga 

fram sina idéer och att de ska bli... ja vi som anställda ska bli hörda [..]”. Otto lägger också 

stor vikt vid att deras chef har tagit till sig av det som kom fram i kulturanalysen och ändrat 

sin ledarstil:  

 

[...] Visst har det skett förändringar, hon har förändrats något helt enormt mycket... det har 

hon gjort. Det är också svårt att säga liksom om det har med andra saker att göra än med 

kulturanalysen att göra. Det har nog förmodligen med både delarna”.  
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Ove framhäver att chefen har förändrat sig i den mån som denne kunnat samt att chefen 

upplevs haft ett positivt förhållningssätt till att förändringar sker utifrån ett 

underifrånperspektiv:   

 

”[...] det som behövs ändras har väl gjorts. Inte allt men chefen har hela tiden varit väldigt 

positiv till det här också... underifrånperspektivet så att... jag ser det som att chefen har gjort 

dom förändringar som chefen har kunnat i alla fall”. 

 

Medarbetarna i den Offentliga verksamheten upplever även en stor förändring av deras 

arbetsklimat, då alla i personalgruppen får mer gehör för vad de uttrycker samt att de nu har 

mer regelbundna utvecklingssamtal, vilket möjliggör till mer dialog.  

 

Bolagets medarbetare betonade också att deras chefer uppmuntrade dem till att ge uttryck för 

sina åsikter samt att de varit drivande med att initierat till arbetsgrupper. Däremot skiljer det 

sig mellan medarbetarna, då precis som nämnts tidigare att Birgitta inte upplever ett pågående 

aktivt arbete. Det är tvärtemot Bodils upplevelse, hon berättade hur arbetsgruppen hade 

”benat upp” det som kändes viktigt för både deras verksamhet samt deras klienter, vilket lett 

till att de nu arbetar för mål som är förenliga med verksamheten och klienterna. Bodil 

beskriver vidare att det är en skillnad från förut, då det idag upplevs som att det har blivit ett 

öppnare klimat, som främjar möjligheterna för samverkan och att deras verksamhet nu aktivt 

kommunicerar bättre med sina klienter. Hon upplever att chefens initiativ till en speciell 

grupp gjort att de kan kommunicera bättre och även att det skapat tillfällen för möten, både 

med dem själva och även gentemot sina klienter. Hon anser att deras verksamhets tankesätt nu 

är att erbjuda möjligheter för deras klienter och att de nu är måna om att både uppmuntra och 

tillvarata klienternas idéer. Det är denna förändring som hon anser är tydligast, att deras 

arbetssätt har förändrats och att det nu mer handlar om att de ska kommunicera ut att de vill 

ha ett ökat samarbete.  

 

Den Offentliga verksamhetens medarbetare upplever alltså likt Bolaget att chefen försökt 

beakta resultatet ifrån kulturanalysen i deras fortsatta utvecklingsarbete. I den Offentliga 

verksamheten menar dock medarbetarna att det även var upp till dem själva om de vill jobba 

vidare med resultatet ifrån kulturanalyserna. Olivia upplever dock att det inte funnits 

förutsättningar för att arbeta vidare med projektet men poängterar samtidigt att det inte är 

chefens fel, utan menar att det tidsmässigt inte finns utrymme till det:  

 

”Chefen försöker ju så gott som den kan, men det finns ju inte så mycket utrymme men chefen 

har ju försökt så mycket som den kan på alla sätt och vis.... (lång tystnad) både personal 

dagar och sådana grejer och lite roliga aktiviteter. Så det måste jag säga att *chefen* gör så 

gott *chefen* kan”.  

 

Otto diskuterar likt Olivia kring att chefen gör så mycket han kan i denna fråga. Otto upplever 

att de själva också har ansvar för implementeringen och anser att det även är deras ansvar att 

göra något av kulturanalysen: ”[...] sedan har vi inte tagit tillvara på allt, det kan jag tycka är 

lite upp till oss”. Otto upplever också om en osäkerhet om att inte rucka på relationer som är 

bra nu och därför menar han på att man inte rotar i gamla problem. Eftersom Bolaget startade 

en grupp så upplevde de mer att de arbetar med projektet Bärkraft, men i den Offentliga så har 

detta varit en process under tidsbegränsad period som avslutats, men som resulterade i olika 

effekter för deras verksamhet: 
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”[..]men det kanske finns i allas medvetande undermedvetna, men namnet Bärkraft eller 

analysen använder vi inte, men jag tror att den finns där bak i bakhuvudet på oss alla” (Ove).  

 

Hon förklarade att de efter kulturanalysen fått hjälp av en teamleader som kom in för att de 

skulle lära sig prata mer med varandra, däremot upplever hon att denna insats inte har haft den 

positiva effekt som hon hade hoppats på. Otto är inne på samma spår det vill säga att 

arbetsklimatet blivit bättre på deras arbetsplats tack vare kulturanalysen. Han upplever dock 

att det numera istället finns ett annat problem, nämligen att medarbetarna nu inte vågar ta upp 

känsliga saker i rädsla för att det ska bli ett dåligt klimat igen.  

 

”[..] vi har fått igång ett fungerande klimat...det var knappt fungerande innan men nu har vi 

fått igång ett fungerande klimat och då vågar man inte riktigt gå ner och rota i grytan så att 

det kunde bubbla upp lite oväntade saker.. så man lät  det ligga kvar faktiskt”(Otto).  

 

Det råder delade meningar i gruppen om huruvida projektet har frambringat någon samverkan 

mellan de deltagande verksamheterna, då respondenterna uttrycker en osäkerhet angående i 

vilken utsträckning och till vilka andra verksamheter som samverkan har ökat. Både Otto och 

Ove upplever att det har skett en stor förändring i samverkan inom sin egen verksamhet och 

även mellan en utav de inblandade verksamheterna, där nu regelbundna samtal och 

diskussioner förs. Otto tillägger att han upplever en starkt och markant förbättrad samverkan 

med en av verksamheterna och att det blivit en förbättrad samverkan med ytterligare en 

profession, mycket på grund av Bärkraft. På en direkt fråga om huruvida Bärkraft har varit 

positivt för samverkan svarar Otto: ”Det måste jag nog säga att det har det gjort... det är min 

upplevelse definitivt [..]”. Olivia är dock mer kritisk till att Bärkraft har lett till någon större 

påverkan vad gäller samverkan med andra verksamheter. Hon upplever att deras verksamhet 

idag är behjälpliga i en annan verksamhet, men att den samverkan inte upplevdes som 

ömsesidigt eftersom tankesätt om att vara lika behjälpliga ifrån den andra verksamheten inte 

finns. På en direkt fråga om det inte alls har blivit något positivt av Bärkraft svarar Olivia: 

”Nä jag tycker inte det, ja lite bättre men inte alls så som jag tycker att det skulle vara, man 

skulle kunna byta om [...]”. Likt Bolaget finns det inom medarbetarnas verksamhetsgrupper 

skillnad i vad som upplevs ha hänt i avseende utveckling som sedan lett till samverkan. Det 

som framgår i intervjun med medarbetarna från den Offentliga verksamheten är att de ofta 

pratar om vad som hänt utefter vad som hänt i deras arbetsroll och medarbetarna ifrån Bolaget 

diskuterar utefter vilka olika arbetsgrupper som de varit inblandade i, både under projektets 

gång och efteråt. De är medvetna om vad som gjorts inom deras egen område, men det finns 

inte lika stor kunskap om vad som händer i andra verksamheters arbete. 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att medarbetarna har splittrade upplevelser om projektet 

Bärkrafts inverkade på verksamhetens utveckling, däremot så har alla verksamheternas 

medarbetare upplevt att samverkan skett på olika sätt efter deras medverkan i projektet. Inom 

Bolaget är samverkan mer inom verksamheten och med deras klienter. I den Offentliga 

verksamheten sker samverkan med externa verksamheter och då speciellt med två 

verksamheter som ingått i projektet. I den Offentliga är medarbetarna eniga om att projektet 

Bärkraft påverkat chefens ledarskap till något mycket positivt, som i sin tur fått följder av att 

verksamheten har förändrat sin kommunikation. De upplevde att chefen tog tillvara på deras 

åsikter i större utsträckning än tidigare. Däremot upplevs det vidare inte kunna urskiljas om 

projektet Bärkraft påverkat andra utvecklingsprocesser inom verksamheten mer, utan att det 

tillsynes verkar finnas andra externa processer som skett parallellt och som verksamheten 

fokuserat mer på. Det blir därför svårt för dem att urskilja om detta har med Bärkraft att göra, 

då dessa processer legat i linje med Bärkraft under samma tidsperiod. Medarbetarna i Bolaget 
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upplever att chefen har utvecklat ett arbetssätt där medarbetarna och chefen tillsammans 

arbetar fram olika utvecklingsområden och att detta har främjat deras samverkan både inom 

verksamheten och med deras klienter. Däremot finns det en delad mening av hur väl detta 

arbete går. Genomgående i resultatet är att det fanns förhoppningar som inte har infriats i den 

utsträckning som förväntats från medarbetarna. 

 

7 Diskussion 
7.1 Resultatdiskussion 
Sannerstedt förklarar i sin teori om att valet av ett uppifrån- och nedifrånperspektiv får 

inverkan på hur väl beslut om implementeringen av ett projekt tas emot av de anställda. Enligt 

hans mening har projekt som genomförts utifrån ett nedifrånperspektiv större chans att 

implementeras i organisationen, eftersom verkställarna då engageras samt får mer möjlighet 

att utforma och ta egna initiativ till verksamhetsutveckling (Sannerstedt, 2001: 27). Sett till 

medarbetarnas upplevelser av projektmetoden har nedifrånperspektivet tillämpats av cheferna 

och vi ser en stark koppling till att detta har engagerat medarbetarna. Cheferna har tillämpat 

nedifrånperspektivet genom att ta tillvara och beakta resultatet ifrån kulturanalysen, vilket har 

medfört att medarbetarnas upplevelser om sin möjlighet att påverka sin arbetssituation i 

verksamhetens utveckling har förstärkts. Chefen och medarbetarna i den Offentliga 

verksamheten menar att nedifrånperspektivet haft en betydande roll för arbetsgruppen. 

Ledarskapet har förändrats i den mening att det numera upplevs som att chefen lyssnar och 

kommunicerar tydligare med medarbetarna än tidigare. I Bolaget upplevs ledarskapet också 

positivt, däremot tolkar vi det som att ledarskapet har varit en större förändringsfaktor i den 

Offentliga verksamheten, med tanke på deras utgångspunkt. 

 

En central aspekt i vår studie och för hela projektet Bärkraft är att de har använt sig av 

frirumsmetoden, vilket handlar om att man använder sig av ett nedifrånperspektiv för att få 

fram vad medarbetarna anser vara viktigt att utveckla i verksamheten. Från denna metod kan 

vi se likheter med Sannerstedts teori om att leda förändring utifrån ett nedifrånperspektiv. 

Upplevelserna hos cheferna om på vilket sätt frirummen som upptäcktes kom att användas 

och utnyttjas på skiljda sätt mellan verksamheterna. Bolagets chefer fann sitt frirum i att de 

förändrade synen på sina klienter och sina ambitioner att samverka med andra verksamheter. 

Upplevelsen hos Bolagets chefer var att de med hjälp av frirummet i framtiden kunnat öka 

verksamhetens kundfokus, samt öka samverkan med externa verksamheter. I den Offentliga 

verksamheten bestod frirummet i att förändra ledarskapet samt ökad extern samverkan, 

dessutom fick chefen en insikt i att de var en viktig del av att rekrytera människor, som kunde 

vara positiva förebilder för de boende i Hässleholmen. Detta menar chefen för den Offentliga 

verksamheten var en ny upptäckt, vilket de skulle satsa resurser på i framtiden.  

 

Med tanke på nedifrånperspektivet genomfördes i Bolaget en omvandling av 

verksamhetsstyrningen genom att bilda en mindre arbetsgrupp med representanter ifrån olika 

yrkeskategorier. Detta är något som vi anser ha skapat en stark demokratisk styrform som 

varit framgångsrik för att engagera medarbetarna. Sett till den Offentliga verksamheten kan vi 

inte utifrån vårt resultat utröna om respondenterna i den Offentliga verksamheten har upplevt 

att en mer hierarkisk omvandling skett, tvärtom verkar deras positiva omvandling mer har 

handlat om att ledarskapet beaktat deras åsikter och de därmed fått mer demokrati i 

verksamheten. Detta står i motsats till vad Van Bortel och Mullins (2009) diskuterade i sin 

studie om styrning för framgång, där en mer hierarkisk styrning verkade vara vägen till 

framgång. I detta fall verkar införandet av en mer demokratisk styrning medfört betydande 

effekter för utveckling och samverkan i verksamheten. Det kan även tänkas att det funnits en 

obalans mellan hierarki och demokrati i verksamheterna, vilket Van Bortel och Mullins 
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nämner som faktorer som påverkar framgång i verksamheter negativt, och att denna obalans 

numera balanserats efter medverkan i projektet Bärkraft. Vi kan i vår analys se en koppling 

mellan upplevd framgång i projektet och skapandet av den demokratiska process som det 

innebär när chefernas arbete för utveckling och samverkan har präglats av ett 

nedifrånperspektiv. 

 

Bolaget upplevs ha kunnat undgå misslyckande av implementering av projektet enligt de 

teman som behandlas i utvärderingsrapporten från Statens Offentliga Utredningar (SOU 2005: 

29), detta genom att cheferna har tillgodosett nedifrånperspektivet samt genom att cheferna 

skapat en grupp som medfört att det nu finns en fast förankring i verksamheten. Detta 

möjliggjorde i sin tur att arbetet för utveckling fick ett mer långsiktigt perspektiv.  

 

Medarbetarnas upplevelser i båda verksamheterna var att det funnits ett glapp mellan mål och 

insatser. Projektets mål upplevdes av medarbetare i den Offentliga verksamheten som ”guld 

och gröna skogar” vilket medförde att målen upplevdes som svårfångade. Detta har 

återspeglats i studiens resultat, där medarbetarna har haft svårt att svara på sina upplevelser av 

vad som egentligen har uppnåtts i och med projektet Bärkraft. De upplever det svårt att 

utvärdera projektet då de anser att det hänt saker ”men inte i den utsträckning” som de trott. 

Enligt deras mening har målet inte uppnåtts eftersom deras målbild varit utmålad som en helt 

förändrad verksamhet. Även om förändringen är en process, så anser vi att retoriken borde 

förändras så att medarbetarna engageras till mer uppnåeliga och tydliga mål, då de upplever 

att deras insatser värderas som små jämfört med det övergripande målet. Att förändra 

retoriken till mer uppnåeliga mål skulle även kunna avvärja den processfrustration som har 

upplevts. Processfrustrationen upplevs vara stark hos vissa medarbetare i båda 

verksamheterna, både på grund av tidsaspekten och på grund av att målbilden inte har 

uppnåtts. Bärkrafts arbete upplevs ha skapat långsiktiga förändringar av ledarskapet i den 

offentliga verksamheten. Bortsett från det upplevdes det inte finnas ett aktivt arbete för att 

uppnå projektet Bärkrafts mål jämfört med Bolagets arbete. Däremot har det i den Offentliga 

verksamheten initierats andra processer som uppfyller liknande mål där man har uppnått 

andra arbetsmetoder idag, effekter som är svåra att enbart härleda till projektet Bärkraft. I 

Bolaget är det tydligt att deras fortsatta arbete för utveckling och samverkan har präglats av 

projektet Bärkraft. Däremot finns det en viss problematik att inom den Offentliga härleda 

samverkan och utveckling isolerat till projektet Bärkraft. Detta på grund av att de har haft 

andra stora processer parallellt med projektet. Dock framkom i resultatet upplevelser av att 

projektet Bärkraft byggt upp den förståelse och tillit som behövts för att få till fungerande 

samverkan med andra verksamheter. Det medarbetarna upplevde var att det ibland blev ett 

problem att alltid ingå i olika projekt, som de beskrev det hinner de ibland inte reflektera över 

eller engagera sig i alla projekt. 

 

Sannerstedts (2001: 29-39) beskrivning av de tre avgörande attributen för att implementering 

av ett projekt eller en organisationsförändring skall lyckas är som tidigare nämnts i 

teoriavsnittet: förstå, kunna och vilja. Hos medarbetarna i de båda verksamheterna fann vi att 

presentationen av projektet upplevdes lämplig och tillräcklig för att de skulle förstå projektets 

mening och syfte. Även cheferna upplevde att presentationen skapat förståelse hos 

medarbetarna. I resultatet av denna studie blev det också påtagligt att samtliga medarbetare 

upplevde en vilja att genomföra projektet efter att chefen presenterade projektet för 

arbetsgruppen. Däremot finns det en skillnad mellan verksamheterna i hur medarbetarna 

upplevde att cheferna upprätthöll viljan att arbeta för utveckling. I Bolaget initierade cheferna 

en speciell utvecklingsgrupp där en chef deltog som ett stöd i arbetet vilket medarbetarna 

upplevde som mycket positivt. I den Offentliga verksamheten upprättades ingen grupp och det 
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delegerades inte till någon att driva arbetet vidare. Viljan hos medarbetarna fanns men de 

upplevde att projektet ”rann ut i sanden”, då det inte initierades något aktivt fortsatt arbete 

med resultatet.  

 

Vad beträffar attributet ”kunna” kunde vi i resultatet se att både cheferna och medarbetarna i 

Bolaget upplevde att deras förutsättningar var goda, då de fått extra resurser bland annat i 

form av en handledare som gett värdefull insikt av verksamhetens kulturanalyser från en 

utomståendes perspektiv. Dessutom har cheferna i Bolaget tillsatt extra resurser för att minska 

belastningen för medarbetarna som arbetade med kulturanalysen. I den Offentliga 

verksamheten har resurserna varit begränsade, medarbetarna upplevde det som en extra 

belastning att arbeta med projektet parallellt med det reguljära arbetet. Detta leder till att 

projektet riskerar att prioriteras som mindre betydelsefullt, vilket vi också ser har hänt efter ett 

tag när arbetsbelastningen blivit för stor. Enligt vår tolkning har cheferna och medarbetarna i 

Bolaget uppnått de tre attributen, vilket också genomsyrar deras upplevelse av att de har haft 

framgång med projektet och sitt fortsatta arbete med utveckling för samverkan, även om 

denna process nu anses fortgå långsamt. Gällande den Offentliga verksamheten kan vi inte se 

att alla tre attributen uppfyllts baserat på respondenternas upplevelser av projektet och det 

fortsatta arbetet. Gruppen har förändrats mycket och funnit användbara arbetsmetoder, men 

det finns omfattande externa händelser som har påverkat denna utveckling, och som än idag 

påverkar deras arbete. Den Offentliga verksamhetens fokus att arbeta med resultatet från 

kulturanalysen finns inte på samma sätt som i Bolaget. Däremot inte sagt att den Offentliga 

verksamheten inte har utvecklats på grund av projektet Bärkraft, de har istället skapat andra 

processer som i sin följd har lett till utveckling. 

 

Medarbetarna i de båda verksamheterna upplevde att projektet har varit en ”utdragen process” 

och att deras verksamheter till viss del har hunnit förändras under den perioden. Att 

projekttiden varit under en treårsperiod har medfört en problemtik med att de problem som 

verksamheterna hade då upplevs som inaktuella att bearbeta nu. Detta är det som Danermark 

och Kullberg (1999) beskriver kan vara en bidragande faktor för misslyckad samverkan, om 

personal som varit inblandad i projektet slutar och sedan tillkommer nya. Att de nya ska 

hantera gamla problem kommer att leda till att samverkansprocessen blir lidande. Eftersom 

den Offentliga verksamheten hade en problematisk period upplevde medarbetarna att vissa 

saker var så känsliga fortfarande, att ingen ville riskera att skada det goda arbetsklimat som 

tillslut etablerats. Även om det fanns en vilja att bearbeta problem tolkar vi det som att det 

istället handlade om att inte kunna hantera detta i sin arbetsgrupp, att synliggöra sina problem 

kräver också metoder för att hantera dem. Verksamheterna tror vi kan fungera bättre om de 

finner sina metoder att hantera problem, däremot verkar det behövas en tydligare 

handlingsplan för att kunna hantera analysresultaten. Medarbetarna i den Offentliga 

verksamheten upplevde att de saknade förmåga att hantera problem i gruppen. Istället försökte 

de fokusera på nuet och de verkade försöka vilja glömma, även om problemen fortfarande 

fanns kvar i deras medvetande.  

 

Danermark och Kullberg (1999) diskuterar att det finns olika kategorier för vad samverkan 

bygger på och teoretiserar sedan hur samverkan kan lyckas respektive misslyckas. De 

framhäver även att det är ledningens ansvar att ge förutsättningarna som krävs för att nå 

samverkan. Bolagets samverkan kan kategoriseras som det Danermark och Kullberg 

benämner som koordination eller samordning. Bolaget har i sin utvecklingsgrupp valt 

medarbetare med olika yrken inom verksamheten för att samverka. Gruppens parter har sedan 

resonerat kring tankar om olika utvecklingsområden för att uppnå bäst samverkan med deras 

klienter, alltså deras målgrupp för samverkan. Samverkan upplevs ha uppnåtts inom Bolaget 



34 

 

då de haft en tydlig handlingsplan för detta, däremot upplevs cheferna ha varit otydliga om 

vilka externa verksamheter som ska vara målgrupper för samverkan. Att detta inte har 

förmedlats från cheferna kan bero på att cheferna upplever att viljan för samverkan inte finns 

hos de externa verksamheterna. Detta verkar tillsynes blivet en ond cirkel där cheferna i 

Bolaget upplever att andra externa verksamheter inte vill samverka. Bolaget uttrycker tydligt 

att de vill samverka, däremot inte vad de vill samverka om med de externa verksamheterna. 

Detta tror vi kan ha inverkat på att de inte kommunicerat detta till de externa verksamheterna 

och att de därför upplever att samverkan har uteblivit med de externa verksamheterna. 

Danermark och Kullberg menar att misslyckad samverkan misslyckas om cheferna eller 

ledningen inte förmedlar tydliga mål till dem som operativt ska arbeta för samverkan i 

projekt. 

 

I resultatet framkom att medarbetare och chefen inom den Offentliga verksamheten upplevt 

lyckad samverkan med externa verksamheter som ingått i projektet Bärkraft. Deras 

samverkan kännetecknas av det som Danermark och Kullberg betecknar som kollaboration 

eller samverkan, nämligen att samverkan sker kring några specifika och tydliga områden. 

Projektet Bärkraft upplevdes ge dem den förståelse och tillit som behövdes för att få en 

välfungerande samverkan. Innan projektet Bärkraft upplevdes deras uppfattning om varandra 

präglas av oförståelse för varandras arbete, men i och med projektet fann de områden som de 

kunde samverka om för att hjälpa och förbättra varandras verksamheter. I resultatet 

framkommer också att de haft specifika målgrupper som de upplever ha sammanfört deras 

intressen, vilket enligt Danermark och Kullberg är en av de betydande faktorerna för lyckad 

samverkan. Enligt tidigare forskning av Battilina och Gilmartin (2009) har kommunikation 

och utvärdering av projekt visat sig vara av stor vikt vid implementering av projekt. I 

resultatet för föreliggande studie framkommer att medarbetarna i den Offentliga 

verksamheten upplevde att ledarskapskompetensen höjts när kommunikationen förbättrades. 

Däremot kan vi samtidigt se att uppföljning inte upprättats i lika stor utsträckning i den 

Offentliga verksamheten som i Bolaget. Även om kommunikationen varit positiv har vi sett 

mer framgång med implementering av resultatet ifrån projektet Bärkraft i Bolaget än i den 

Offentliga verksamheten, i och med deras uppföljning. Vikten av kommunikation som 

diskuteras i Battilina och Gilmartins studie återkommer i Brady och Walshs (2007) artikel. 

Enligt författarna är det gynnsamt att använda nedifrånperspektivet för verksamheten då 

medarbetarnas idéer kan vara till stor användning för organisationen vilka de hade gått miste 

om ifall verksamheterna inte tillvaratar medarbetarnas åsikter. Detta kan vi i resultatet se har 

skett i båda verksamheterna och tydligast upplevdes detta som mycket positivt för utveckling 

och samverkan i den Offentliga verksamheten, då deras chef av de anställda upplevs ha börjat 

lyssna och ta tillvara på medarbetarnas idéer. I Bolaget skapades en speciell grupp just för att 

ta tillvara på nedifrån perspektivet och deras arbete har kommit att gynna verksamheten. 

Chefernas upprättande av denna grupp och tillsyn av fortsatt arbete där förändring sker med 

chefens medverkan verkar vara fördelaktigt och detta arbetssätt har även stöd i tidigare 

forskning på området gjord av Ford och Greers (2005). Deras studie belyser vikten av att 

chefen har ett kontrollsystem för att uppnå en planerad förändring. Kontrollsystem är i denna 

bemärkelse att chefen sätter riktlinjer för hur projektet skall genom drivas samt att en chef 

medverkar i gruppen som arbetar vidare med projektet vilket ger möjlighet för chefen att själv 

kontrollera förändringens inverkan på verksamheten.  

 

Ford och Greer skriver att chefer ofta initierar nya projekt utan att ha mål eller veta hur man 

skall mäta resultaten och att cheferna är bra på att påbörja projekt men sämre på att avsluta 

dem. Detta kan vi koppla till de upplevelser av problematik som chefen inom den Offentliga 

verksamheten resonerade kring. Han upplevde att det satsades mycket pengar på olika projekt 
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inom offentliga verksamheter. Chefen menar att enbart pengar inte automatiskt leder till en 

lösning utan att det måste finnas en klar tanke och en genomarbetad plan för varför man 

startar ett projekt. Detta så att en verksamhet inte drar igång ett stort projekt enbart för att man 

fått pengar till det utan att det är viktigt att verksamheterna får ut ett mervärde.  

 

Något som Bolagets chefer resonerade om var att deras verksamhet kan ha en fördel vid 

sådana här projekt då de upplever att de har snabbare beslutsvägar än vad andra offentliga 

verksamheter har i och med att de bedriver sin verksamhet i bolagsform. Detta resonemang 

kan vi härleda till Sannerstedts (2001) resonemang kring att medarbetarna inte fullt ut kan 

agera fritt utan måste hålla sig innanför de regler och lagar som verksamheten har.  

 

De likheter vi har sett i upplevelser hos chefen och medarbetare är att samverkan uppnåtts, 

men att det skett på olika sätt i de båda verksamheterna. Orsaken till dessa upplevda 

skillnader i sättet att samverka tolkar vi som en del i att samverkan byggts upp på olika sätt i 

verksamheterna på grund av skillnader i resurser och intresse av målgrupper. Båda 

verksamheterna upplever sig ha bra samverkan idag, utifrån deras utsagor om sitt arbete med 

utveckling och samverkan efter deras medverkan i projektet Bärkraft.  

 

Återkoppling till förförståelse 

I vår kommande yrkesroll har vi med denna studie fått insikt i och förståelse för vilken 

betydelse chefens roll kan påverka genomförandet av ett projekt. Den ökade förståelsen har 

inneburit en insikt i betydelsen för de förutsättningar verksamheten behöver när man går in i 

en organisationsförändring. Att de två studerade verksamheterna har haft olika 

utgångspunkter och förutsättningar för att genomdriva utveckling och samverkan anser vi har 

varit av stor vikt att få kunskap för att i framtiden kunna hantera likvärdiga situationer som vi 

kan ställas inför.  

 

Vi hade i början av studien en förförståelse om hur Storstadssatsningen kan fungera för att 

bidrar till samverkan mellan verksamheter i andra stadsdelar. Denna förförståelse präglade vår 

ingång i studien på så sätt att vi hade en positiv bild av projektet. Vilket gjorde att vi hade en 

bild av tänkbara samverkans områden, denna bild har vi försökt att inte ta med i resultatet 

eller diskussionen, men helt och hållet kommer vi inte ifrån vår förförståelse. Vi har dock inte 

haft någon negativ eller positiv förförståelse om Bärkraft eller Frirumsmodellen, vilket 

innebär att vi har haft ett öppet förhållningssätt till dessa. Vi tror att vår förförståelse inte har 

påverkat vår diskussion i nämnvärd bemärkelse. 

7.2 Metoddiskussion 

Vi valde en kvalitativ metod för att genomföra vår studie om chefens upplevelser i påverkan 

av utvecklingen och samverkan för verksamheten, detta eftersom vi ansåg att upplevelser 

fångas bäst genom semistrukturerade intervjuer i förhållande till kvantitativa 

undersökningsmetoder. Genom att intervjua personer om deras upplevelser får vi en 

nyanserad och ingående förståelse för deras upplevelser, något som skulle vara svårt att fånga 

genom enkätstudier. En intervju är en väldigt personlig undersökningsmetod i förhållande till 

att fylla i en enkät och man kan tänka sig att ifyllande av en enkät känns tryggare och mindre 

personligt varför en enkätstudie kanske skulle ge ett helt annat resultat (Kvale och 

Brinkmann, 2009: 31f). Respondenterna kanske inte vågar vara lika ärliga eller negativa i en 

intervju som i en enkät, men å andra sidan är det svårt att göra enkäter lika uttömmande som 

intervjuer samt att man behöver ett mycket större urval för att ge något betydande resultat. 

Något som skulle kunna minska reliabiliteten i denna undersökning är att intervjuerna har 

genomförs av tre olika personer. Vi har försökt att behålla en god reliabilitet genom att göra 
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en välformulerad semistrukturerad intervjuguide. Dessutom gjordes en testintervju där alla tre 

intervjuare var medverkande (May, 2001: 153f). Efter genomförandet av testintervjun 

diskuterades förfarandet grundligt, vissa frågor korrigerades och gruppen diskuterade även 

lämpliga följdfrågor som skulle kunna ställas. Det är dock svårt att helt komma ifrån den 

påverkan på reliabiliteten som det innebär att vara flera olika intervjuare. Intervjuguiden som 

användes vid undersökningen är författad av oss själva, utan stöd av tidigare litteratur på 

området. Detta medför att intervjun inte är testad tidigare och därför kan reliabilitet och 

validitet ifrågasättas. Vi kan inte med säkerhet säga att denna intervjuguide är lämplig för att 

fånga respondenternas upplevelser av vårt studerande fenomen, men i vår intervjusituation 

anser vi att den fungerade väl. Med tanke att vi hade en semistrukturerade intervjuer gav vi 

oss möjlighet att vid intervjutillfällena ställa följdfrågor då vi på vissa frågor inte fick 

tillfredställande svar. Detta korrigerades med att vi vid otydligheter under intervjuerna ställde 

följdfrågor såsom ”Förstår jag dig rätt med att..? Du menar att..?” Detta för att eliminera 

risken för missförstånd och därigenom höja undersökningens reliabilitet (Kvale och 

Brinkmann, 2009: 152). Genom detta fick vi ut mer information ifrån respondenterna, vilket 

gav oss ett bredare och mer tillförlitligt material att analysera och dra slutsatser ur.  

 

En problematik som vi är medvetna om är att vår urvalsmetod av medarbetar respondenter 

kan ha påverkats om cheferna valt att tillfrågat personer efter sitt eget tycke. Dem skulle 

kunna välja ut de personer som de själva ansett vara lämpliga för att delta i undersökningen. 

Detta kan påverka resultatet dels genom att medarbetarna är medvetna om chefen åsikter om 

projektet samt att chefen kan ha valt personer som har liknande uppfattningar om projektet 

(May, 2001: 161). Dock ansåg vi att detta tillvägagångssätt var nödvändigt då vi inte fick 

tillgång till några anställningslistor med uppgifter om ålder och anställningstid och att då till 

fråga cheferna tror vi var ett bra sätt för att få ett önskat urval. Vi är dock medvetna om att 

detta kan bli ett reliabilitetsproblem, eftersom dessa personer skulle kunna ge svar som inte 

stämmer överens med deras faktiska upplevelser om projektet av rädsla för att chefen skall 

kunna urskilja deras åsikter kring projektet. För att undvika sådana svar var vi tydliga med att 

deras svar var anonyma och att dem skulle få fiktiva namn i undersökningen. Om detta inte 

hjälpte skulle det dock kunna leda till att det som önskas undersöka inte blir det som 

undersöks eller att det finns en återhållsamhet kring respondentens faktiska upplevelser. 

(Kvale och Brinkmann, 2009: 118).  Vi är nöjda med vårt val av metod för bearbetningen av 

vårt material då marginalmetoden med att hitta meningsbärande enheter har fungerat väldigt 

bra. Vi tycker även att den andra metod valen vi gjort i undersökningen har passat bra för att 

få svar på undersökningens syfte och frågeställningar. Vi känner i efterhand att det för 

undersökningen kunde varit bättre om vi hade fått göra enskilda intervjuer med cheferna på 

bolaget så att vi hade fått individuella svar från alla på våra frågor. Detta hade vi antagligen 

försökt hitta någon lösning på om vi stod inför ett liknade tillfälle i framtiden men det var 

endast den möjligheten som fanns och vi är nöjda med att vi fått intervjua dem.  

 

Det finns en risk vid transkribering att konstruktionen ifrån samtal till utskrift innebära 

reliabilitets- och validitetsproblem. Vår ambition vid transkriberingen har därför varit att vara 

noggranna med ordagrann återgivning, pauser och upprepningar. Däremot fördelades 

intervjuerna för transkribering mellan gruppmedlemmarna för att vara tidseffektiva, vilket vi 

är medvetna om kan ha medfört ett reliabilitetsproblem. Det blir ett reliabilitetsproblem i den 

bemärkelse att olika personer genomfört utskrifterna och det kan medföra olika tolkningar av 

det samtal som är i intervjuerna (Kvale och Brinkmann, 2009: 200ff). 
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7.3 Fortsatt forskning 

Genom kvalitativ forskning där upplevelser studeras kan man finna teman intressanta för 

vidare forskning. Upplevelser av ett fenomen kan generera uppslag till forskning där man lite 

mer specifikt kan sätta fingret på vissa företeelser och fokusera mer på just dem, i mer 

fokuserade kvalitativa intervjuer eller genom att kvantitativt mäta dessa på olika sätt. Något vi 

fann var intressant i studien var att många av medarbetarna upplevde att tiden från det att 

breven skrevs till det att analysrapporten presenterades för dem var alltför lång. De upplevde 

att det tog för lång tid innan de fick feedback vilket innebar att mycket var glömt, 

verksamheterna hade förändrats och motivationen sinat under denna tid. För framtida 

forskning på området skulle det vara intressant att titta närmare på tidsaspekten vid 

genomförande av projekt. Detta skulle kunna exempelvis genom jämförelse mellan projekt av 

samma art men olika tidsgräns. Något som vi har upptäckt är problematiskt med att studera 

upplevelser av projektet Bärkraft är att många respondenter är osäkra på vilka effekter som 

projektet Bärkraft har påverkat då deras verksamheter är inblandade i många projekt parallellt. 

Det skulle här vara av värde att studera en verksamhet som enbart är engagerat i ett projekt då 

man isolerat skulle kunna studera upplevelserna eller effekterna av just det projektet utan att 

riskera att förväxla projektets effekter med effekter av något annat projekt. För att studera 

projektet Bärkrafts slutliga effekt i samhället skulle det vara av värde att utföra kvantitativa 

mätningar av projektets faktiska effekt i samhället, exempelvis på segregationen och 

utanförskapet vilka är viktiga angreppspunkter för projektet och skulle kunna mätas genom 

exempelvis skolbetyg, arbetslöshet och brottsstatistik. Mätningar av projektets effekter i 

samhället skulle kunna ge fingervisning om projektets betydelse och ligga till grund för nya 

anslag för fortsatt arbete eller nytänkande och omarbetning av projektet.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide för cheferna 

 

Inledande frågor: 

1. Kan du berätta lite mer om vad din arbetsroll innebär på denna arbetsplats? 

 

2. Hur länge har du arbetat i den positionen? 

 

Frågor rörande projektet Bärkraft 

3. På vilket sätt har du varit involverad i projektet Bärkraft? 

Här vill vi se vilken roll personen haft i projektet 

 

4. Vad fick du för uppfattning om projektet Bärkraft när det presenterades för dig? 

Här vill vi se om det framkommer några positiva eller negativa uppfattningar om 

projektet 

          - Tyckte du att projektet passade er verksamhet? 

 

5. Vad upplevde du att det långsiktiga målet med projektet var? 

Här söker vi vilket synsätt personen hade på projektet och vad personen upplevde att 

det skulle ha för effekt på verksamheten. 

 

6. Projektet Bärkraft är en del av en större politisk satsning som kallas 

storstadssatsningen, vad har du för kännedom om denna satsning? 

Här söker vi om respondenterna förstår att de är en del av regeringens politiska mål  

 

7. Kan du beskriva några fördelar med att använda Kulturanalyser som strategi för 

verksamhetsutveckling? 

Här vill vi se vilka fördelar personen upplevde med användandet av kulturanalys som 

strategi 

– Om några fördelar beskrivs: Kan du förtydliga varför just den strategin 

fungerade för eran verksamhet? 

Här vill vi se ifall respondenten upplever att det var organisatoriska 

anledningar till att det funkade eller om det var personalen 

 

8. Upplever du att samverkan har blivit bättre mellan de deltagande organisationerna i 

projektet efter genomförandet av Bärkraft?  

Här söker vi om respondenten upplever en positiv effekt av samverkan mellan 

organisationerna som en följd av bärkraft   

 

9. Vad har du upplevt vara problematiskt med att uppnå samverkan mellan de deltagande 

organisationerna i projektet? 

Här söker vi vad respondenten upplever varit problematiskt för samverkan mellan 

organisationerna efter att projektet Bärkraft avslutats   

 

Implementering av projektet 

10. På vilket sätt har ni arbetet vidare i er verksamhet med det resultatet som ni fick fram i 

kulturanalysen? 

Här söker vi om cheferna försökt förändra verksamheten genom att implementerat det 

som uppkommit från kulturanalysen  
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11. På vilket sätt upplever du att du har förmedlat de resultat som kommit fram genom 

projektet vidare in till er verksamheten? 

Här söker vi hur chefen upplever sig kommunicera ut till medarbetarna i 

organisationen 

 

12. På vilket sätt upplever du att man har tagit tillvara på de anställdas upplevelser eller 

åsikter för er fortsatta verksamhetsutveckling? 

Här söker vi om cheferna använder sig av bottum up strategin eller inte  

 

13. Upplever du att du har arbetet med att motivera de anställda under projektets gång? 

Här söker vi på vilket sätt cheferna motiverar medarbetarna 

 

14. Vad upplever du att ni fått för mervärde för er verksamheten genom att medverkan i 

projektet? 

Här försöker vi finna vad respondenten anser att deras medverkan i projektet har haft 

för värde för deras verksamhet  

 

15. Vad tror du att projektet har haft för betydelse för er verksamhets framtid? 

Här söker vi om respondenten ser om projektet har haft långsiktig påverkan för 

verksamheten 

 

16. Till sist: Är det någonting mer ni vill diskutera eller tillägga om projektet Bärkraft? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide Medarbetarna 

 

Inledandefrågor 

1. Kan du berätta om dina arbetsuppgifter på denna arbetsplatsen? 

 

2. Hur länge har du arbetet i denna organisationen? 

 

Frågor rörande projektet Bärkraft 

3. På vilket sätt har du varit involverad i projektet Bärkraft? 

Här vill vi se vilken roll personen haft i projektet 

 

4. Vad fick du för uppfattning om projektet Bärkraft när det presenterades för dig? 

Här vill vi se om det framkommer några positiva eller negativa uppfattningar om 

projektet 

 

5. Projektet Bärkraft är en del av en större politisk satsning som kallas 

storstadssatsningen, vad har du för kännedom om denna satsning? 

Här söker vi om respondenterna förstår att de är en del av regeringens politiska mål 

  

6. Efter att ni gjort Kulturanalysen, vad upplever du har förändrats vad det gäller 

verksamhetens utveckling? 

Här söker vi om det upplevs som att det verkligen har skett någon förändring sedan de 

var med i projektet Bärkraft. 

 

7. Upplever du att din chef har försökt att förändra olika områden i er verksamhet efter 

att ni gjort kulturanalyserna?  

- Om ja, be att förtydliga vad. 

Här söker vi mer specifika upplevelser om vad chefen gjort för utvecklingen i 

verksamheten sedan de var med i projektet Bärkraft. 

 

Implementering av projektet 

8. På vilket sätt har ni arbetet vidare i er verksamhet med det resultatet som ni fick fram i 

kulturanalysen? 

Här söker vi om medarbetarna upplever att cheferna försökt förändra verksamheten 

genom att implementerat det som uppkommit från kulturanalysen 

 

9. Upplever du att samverkan har blivit bättre mellan de deltagande organisationerna i 

projektet efter genomförandet av Bärkraft?  

Här söker vi om respondenten upplever en positiv effekt av samverkan mellan 

organisationerna som en följd av bärkraft 

 

10. Hur upplever du att chefen har förmedlat de resultat som kommit fram genom 

projektet vidare in till er verksamheten? 

Här söker vi hur respondenten upplever att chefen kommunicera med övriga 

medarbetarna i organisationen 

 

11. På vilket sätt upplever du att chefen har tagit tillvara på era upplevelser eller åsikter 

för den fortsatta verksamhetsutvecklingen? 
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Här söker vi om cheferna använder sig av bottum-up strategin eller inte.  

 

12. Vad tror du att projektet har haft för betydelse för er verksamhets framtid? 

Här söker vi om respondenten ser om projektet har haft långsiktig påverkan för 

verksamheten 

 

13. Upplever du att projektet har motiverat dig i det dagliga arbetet? 

Här söker vi hur medarbetarna uppfattar att de blir motiverade i sitt arbete av chefen 

 

14. Till sist: Är det någonting mer ni vill diskutera eller tillägga om projektet Bärkraft? 

 

 

 


