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Abstract 
Hansson, Max (2021). Att implementera med hjälp av samverkan: En studie av 
implementering av ett stödboende med samverkan (Implementation with help of 
collaboration - A study of implementation of a supported housing with collaboration 
as method), Lnu Licentiate 35/2021/2021, ISBN: 978-91-89283-74-9 
(tryckt), 978-91-89283-75-6 (pdf) 
In this licentiate thesis studies how a systematic work of implementing a 
supported housing develops from idea to practice with the purpose to analyze 
collaboration and its impact on the development of the implementation. The 
study followed how the four organizations created a collaboration to 
implement a supported housing.; the social services in Kalmar municipality, 
the Swedish Prison and Probation Service in the form of the local probation 
service in Kalmar, the association KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället, 
[Criminals' Revenge In Society]) in Kalmar and Kalmarhem AB a housing 
company,  

The starting point for the study consists of a process evaluation of an 
implementation process, how collaboration established between the 
organizations, how collaboration as a way of working affects the process and 
finally the split-up of the project. The study conducted in two parts: partly 
during the years 2006-2008 when implementation studied, partly during the 
years 2014-2015 when the split-up of the project studied. The methods used 
was interviews, participatory observations and document studies. The 
empirical evidence collected during the two periods forms the basis for the 
analysis. 

The results indicate that collaboration created between the actors of the 
implementation is of crucial importance. That is, how the actors confronted 
and solved the problems that arose during the implementation and that both 
time and various forms of resources are required to create a comprehensive 
collaboration.  

The concluding part of the study describes how a split-up of collaboration 
takes place. The change can attributed to a new arrangement with clear 
operational management in accordance with the impact of New Public 
Management [NPM]. A consequence for the supported housing, in line with 
this logic, was a separation and division of clients and contractors and division 
between businesses in accordance with a competitive mindset. 

At the time of writing, the supported housing remains, albeit in a different 
form. One explanation is that during the implementation, a close and 
sustainable collaboration was developed that could withstand some of the 
threats created through changed forms of governance. This indicates that the 
collaboration that developed between the four organizations can still provide 
some space if it is able to find forms that can fit into new control logics. 
 
Keywords: Implementation, collaboration, governance, re-entry, institutional 
logics, new public management, participatory evaluation, supported housing. 



Förord 
 
Intresset att studera re-entry processer har funnits hos mig redan långt innan 
studien startade. Att lämna ett liv av kriminalitet, kanske även missbruk, är 
sällan en enkel process och har enligt mig inte heller rönt den uppmärksammat 
utanför forskarsamhället som den förtjänar. Jag mötte tidigt i mina studier i 
sociologi begreppet resocialisation och blev tidigt inspirerad av den 
Amerikanska professorn i sociologi Helen Rose Fuchs Ebaugh och hennes 
bok Becoming an Ex, The process of role exit. Hon diskuterar i boken olika 
processer av rollbyten från att exempelvis vara kriminell till att bli före detta 
kriminell och menar att det är en lång process att etablera en ny roll som före 
detta. Hon menar även att roll bytesprocesser kräver olika former av stöd i 
olika skeden av processen. Jag menar att ett boende kan ses som en 
betydelsefull grund för att en sådan process ska vara genomförbar. Jag har även 
haft möjligheten att samtala med och intervjua personer både formellt som 
forskare men även privat mött personer som genomgått en sådan process. På 
individnivå kan detta vara en mycket svår och smärtsam process, inte minst 
om stöd i processen saknas. Jag menar att samhället har en viktig roll att fylla 
genom att ge det stödet. När möjligheten kom att få följa och studera 
implementeringen av en utslussningsinsats i form ett stödboende för personer 
som friges från fängelse, tvekade jag aldrig att engagera mig i studien. 

Kanske det är tack vare den långa tid som förflutit sedan min studie startade 
som resan inte bara varit intressant och lärorik utan att den även gett mig 
förmånen att möta många människor både som aktörer och skapare av det 
studerade projektet samt personer som deltagit i projektet som brukare. Jag 
vill därför passa på att tacka er alla för den generositet ni visat mig i fråga om 
att dela med er av era iakttagelser, upplevelser och inte minst problem med att 
implementera. Jag vill även tacka för på vilket sätt ni tog emot mig som utifrån 
kommande deltagare och senare observatör. Ni gav mig möjligheten att följa 
implementeringen mycket nära, tack. 

Jag vill även tacka några andra för mig viktiga personer i processen med 
licentiatuppsatsen. Jan Petersson, professor emeritus i socialt arbete, som var 
min förste handledare och i ordets bästa bemärkelse handlett och stöttat mig 
under alla dessa år. Att du inte gav upp under de långa tider när skrivandet 
gick på sparlåga är en bedrift som i sig skulle kunna studeras. Jan, du har även 
blivit en mycket kär vän till mig genom åren och det är jag mycket glad över, 
tack. Kerstin Arnesson, docent i socialt arbete, som trots att du kom in senare 
i processen lyckades inspirera, ge uppmuntrande feedback och få mig att 
faktiskt skriva klart. Hur detta gick till vet varken jag eller några av mina 
närmaste, men du fick mig att sitta kvällar och helger för att färdigställa texten, 
tack. 

Utöver er har en radda av personer bidragit som bihandledare, textläsare 
och påhejare. Ni har alla med er kunskap och erfarenhet gett mig stöd, viktig 
kunskap och insikter inom forskningsfältet implementering, samverkan, re-



entry process och institutionell teori. Philip Lalander i det tidiga skedet av 
skrivprocessen, Torbjörn Forkby samt Mats Anderberg i det senare skedet, för 
att nämna några, tack. Även ett tack till doktorandkollegor och andra kollegor 
för era bidrag genom att läsa och kommentera de texter som jag presenterat 
över åren. Först vid Högskolan i Kalmar och sedermera Linnéuniversitetet, 
där jag sammantaget arbetat i närmare 20 år. Ett särskilt tack till Magdalena 
Elmersjö för alla roliga år tillsammans då vi delade kontor, undervisning och 
forskarstudier.  

Tack även till dig Lena Lernå, för att du avlastade mig från mitt ordinarie 
jobb på institutionen så jag kunde bli färdig och Hanna Flennemo och Jenny 
Flennemo för hjälp med utskrifter av intervjuer. Jag ska inte heller glömma att 
tacka ytterligare några vänner utanför akademin som intresserat sig för mitt 
skrivande, som min käre vän Ulf Åberg med vilken jag haft så många 
fantastiska diskussioner om livet och litteratur samt Claes Mårtensson som 
aldrig gav upp i sin tro på att jag skulle bli klar, tack. 

Sist och viktigast i processen har min livskamrat Elisabet Flennemo varit. 
Hon har för det mesta hållit en låg profil och med stoiskt lugn följt den 
utdragna skrivprocessen men aldrig tröttnat. Utan hennes outtröttliga 
manande att jag borde bli klar någon gång, hade den aldrig blivit färdigskriven. 
Det handlar inte bara om att få stöd i själva skrivprocessen utan minst lika 
viktigt är att livet runt omkring med familj och vänner fungerar, vilket Elisabet 
gjort möjligt, tack. 

Vi behöver alla stöd i olika skeden av livet och jag önskar att de som går 
igenom så mycket svårare processer än att skriva en licentiatuppsats ska få ta 
del av det från samhällets sida. Kanske min licentiatuppsats kan bidra till det? 

Så ett stort tack till er alla nämnda och onämnda ni har alla varit det stöd 
som möjliggjort det ibland till synes omöjliga, att bli färdig med 
licentiatuppsatsen, för det är jag er evigt tacksam.  
 
Växjö april 2021 
 
Max Hansson





 
 

Sammanfattning 

I föreliggande licentiatuppsats studeras hur ett systematiskt arbete med att 
implementera ett stödboende utvecklas från idé till praktik där värdet av ett 
ordnat eget boende betonas. Licentiatuppsatsens syfte är att belysa och 
analysera samverkans betydelse samt påverkan på utvecklingen av 
implementeringen av ett stödboende. Särskilt fokus riktas mot: Hur 
implementeringen utformas och vilken form av samverkan som under tiden 
utvecklas mellan aktörerna? Vilka faktorer i implementeringsprocessen blir 
avgörande för den slutgiltiga institutionaliseringen? samt Hur kom interna så väl 
som externa förändringar att påverka och omformulera institutionaliseringen? 

Upprinnelsen till implementeringsstudien var en kartläggning av 
Socialstyrelsen (2005) som visade att situationer som exempelvis bostadslöshet 
kopplad utslussning från en anstaltsvistelse riskerar att blir extra problematisk. 
I studien följdes hur de fyra organisationerna; socialtjänsten i Kalmar 
kommun, Kriminalvården i form av den lokala frivården i Kalmar, föreningen 
KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) i Kalmar och bostadsbolaget 
Kalmarhem AB, skapade en samverkan för att implementera ett stödboende. 

Utgångspunkten för studien utgörs av en processutvärdering av en 
implementeringsprocess, hur samverkan etableras mellan organisationer, hur 
samverkan som arbetssätt påverkar processen samt slutligen om hur projektet 
splittrades. Studien genomfördes i två delar; dels under åren 2006-2008 under 
vilken implementeringen av projektet studerades, dels under åren 2014-2015 
då splittringen av projektet studerades. De metoder som använts är intervjuer, 
deltagande observationer samt dokumentstudier. Den insamlade empirin 
under de två perioderna utgör analysunderlaget. 

Resultatet visar att implementeringsprocessen till stora delar följde de sex 
steg som beskrivs av Fixsen at al. (2005), även om stegen har tagits genom 
mjuka övergångar. Resultatet pekar även på att den samverkan som skapades 
mellan aktörerna var av avgörande betydelse för implementeringen. Det vill 
säga hur aktörerna konfronterade och löste de problem som uppstod under 
implementeringens gång. Resultatet visar likaledes att såväl tid som olika 
former av resurser krävs för att skapa en genomgripande samverkan samt att 
nödvändiga och långsiktiga investeringar görs när en implementering 
involverar verksamheter med olika typ av organisatorisk kultur, styrning samt 
syfte. 

Analysen lyfter fram tre viktiga faktorer som avgörande för att projektet 
implementerades i verksamheterna. För det första återfanns en grundläggande 
förutsättning i den politiska situationen vid tidpunkten. Den politiska 
utvecklingen korresponderade vid projektstarten väl med de nationella 
strömningar som rådde och där krav på samverkan och att stimulera 
gränsöverskridande aktiviteter var viktiga punkter på den socialpolitiska 



agendan. För det andra var det viktigt för de fyra organisationerna att hitta 
former för hur de skulle arbeta tillsammans, det vill säga samverka vid 
implementeringen. För det tredje kan man räkna in hur forskningen bedrevs 
samt hur den var knuten till projektet med återkommande inslag av återföring 
av forskningsresultat. Det visade det sig att aktionsforskning som metod 
spelade en formativ roll under de inledande åren av projektimplementeringen 
genom att återföra resultat och därmed synliggöra olika problemställningar för 
aktörerna. 

I den avslutande delen av studiens beskrivs hur en splittring av samverkan 
sker och vad som hände med det implementerade stödboendet i mitten av 
2010-talet. Förändringen kan hänföras till en nyordning med tydlig 
verksamhetsstyrning i enlighet med inverkan från New Public Management 
[NPM]. Fokus inom socialtjänsten skiftade från det gemensamt drivna 
projektet till egenkontroll över primärprocesser inom resultatenheter inramade 
av NPM-logiken (såsom att inom socialtjänsten utreda och föreslå insatser). 
Det medförde att det gemensamma projektet ifrågasättes till förmån för idéer 
om avgränsningar mellan verksamheter och mellan olika 
verksamhetsprocesser. En konsekvens för stödboendet, i linje med denna 
logik, blev en avskiljning och splittring med beställare och utförare samt 
uppdelning mellan verksamheter i enlighet med ett konkurrensstänkande. 

När detta skrivs finns stödboendet kvar om än i annan form. En förklaring 
är att det under implementeringen av projektet utvecklades en nära och hållbar 
samverkan som kunnat stå emot en del av de hot som skapades genom 
förändrade styrformer. Det pekar på att den samverkan som utvecklades 
mellan Socialtjänsten, frivården, KRIS i Kalmar och Kalmarhem AB, var 
robust och gav ett visst utrymme genom att hitta former som gått att passa in 
i de nya styrningslogiker som växt fram. 
 
Sökord: Implementering, samverkan, stödboende, re-entry, institutionell 
analys, styrningslogik, new public management, aktionsforskning, 
följeforskning. 
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Inledning 

En frigivning från anstalt eller en påföljd inom frivården kan 

innebära många utmaningar för individen själv, såväl som för det 
lokala samhället som ska ge personen stöd och vård. Den som vill 

bryta upp från en kriminell livsstil har vanligtvis ett stort behov 

av olika stöd- och vårdinsatser. (Brå, 2020). 

I föreliggande licentiatuppsats studeras hur ett systematiskt arbete med att 

implementera ett stödboende1 utvecklas från idé till praktik där värdet av ett 

ordnat eget boende betonades. Fokus riktas mot samverkan mellan aktörer för 

att främja implementeringsprocessen. Intentionen med det studerade projektet 

är att stödja en återintegrering i samhället för fängelsedömda personer. 

Bakgrunden till projektet att implementera ett stödboende var en 

kartläggning av Socialstyrelsen (2005) som visade att situationer som 

exempelvis bostadslöshet kopplade till en persons frigivning från en 

anstaltsvistelse riskerar att passera en kritisk gräns där tillvaron blir extra 

problematisk. År 2006 återföll ca 40% av de personer som dömts till fängelse 

sex månader eller längre i kriminalitet (Brå, 2008b; Kriminalvården, 2007). 

Motsvarande statistik för år 2017 visar att ca 30% av de personer som dömts till 

fängelse sex månader eller längre återföll i brott (Kriminalvården, 2018; Brå, 

2017a). Det har således skett en minskning med nästan 10% av återfallen mellan 

åren 2006-2017(Kriminalvården, 2018; Brå, 2017a). Minskningen kan kanske 

förklaras genom ökad medvetenhet hos berörda myndigheter såsom 

Kriminalvården samt socialtjänsten om behoven av olika typer av stödinsatser 

vid frigivning från längre fängelsevistelser. 

De två myndigheterna socialtjänsten och Kriminalvården ansvarar till stora 

delar för de stödinsatser som erbjuds vid frigivning från fängelse. De antog i 

mitten på 2000-talet ett mer proaktivt synsätt på rehabiliteringsprocessen 

avseende återintegrering i samhället. Proaktivt handlande kan liknas vid ett 

förebyggande arbete med fokus på tidiga insatser där aktören agerar innan den 

                                                        
1 Stödboende innebär att klienten har ett eget boende under placeringstiden. Till stödboendet ska det 
finnas personal med lämplig utbildning. 
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problematiska situationen uppstår (Fuchs & Fuchs, 2011; Fletcher & Vaughn, 

2009). Det kan till exempel handla om att förebygga återfall i brott genom 

riktade insatser i form av stödjande utslussningsåtgärder. En form av ökad 

proaktivitet i termer av att förebygga återfall. 

Den studie som här redovisas följde hur fyra organisationer skapade en 

samverkan för att implementera ett stödboende till nyligen frigivna 

fängelseklienter. Centrala aktörer var socialtjänsten i Kalmar kommun, 

Kriminalvården i form av den lokala frivården i Kalmar, föreningen KRIS 

(Kriminellas Revansch I Samhället) i Kalmar och bostadsbolaget Kalmarhem 

AB. 

Det kontextuella sammanhang där projektimplementeringen tog sin början 

kan ses i ljuset av att Kriminalvården genomgick stora förändringar under det 

första decenniet av 2000-talet. Allt fler personer dömdes till långa fängelsestraff 

och antalet fängelsedömda med missbruksproblem ökade (Brå, 2008b; Brå, 

2000). Detta resulterade i bland annat överbeläggningar på landets fängelser, 

vilket enligt Kriminalvården försvårade möjligheten till att genomföra en 

framgångsrikt och kvalitativt god frigivningsförberedelse, behandlings- och 

påverkansarbete under tiden en person befinner sig på anstalt (Kriminalvården, 

2004). Den ovan beskrivna bilden av situationen i svenska fängelser och de 

problem som blev synliga under början på 2000-talet medförde starka 

incitament till att finna nya lösningar. Ett av dem var att betona trygga boenden 

och sociala nätverk efter frigivning från anstalt. Den rådande situationen inom 

Kriminalvården, med hög beläggning och hög återfallsfrekvensen efter 

frigivning samt de problem som den situationen förde med sig på både individ 

och samhällsnivå krävde nya lösningar. 

Utgångspunkten för licentiatuppsatsen utgörs av en processutvärdering som 

genomfördes åren 2006-2008. Fokus i utvärderingen låg på 

implementeringsprocessen och hur samverkan etableras mellan organisationer 

men även hur samverkan som arbetssätt påverkar en sådan process. Med andra 

ord studerades hur en implementeringsprocess utvecklas från idé till integrerad 

del av en verksamhet samt hur samverkan etablerades och påverkade processen, 

men även hur samverkan i sig påverkade aktörernas agerande. Studien 

genomfördes som en praktiknära forskning med kontinuerlig återföring av 

resultat och nära kommunikation med avnämarna (jfr. Ellström, 2009; Brulin & 

Svenssons, 2010). Processutvärderingen möjliggjordes genom finansiering av 

länsstyrelsen i Kalmar län (2005) under perioden 2006-2008. Slutrapporten av 

utvärderingen presenterades i februari 2009 för de fyra samverkande 

organisationerna samt länsstyrelsen i Kalmar (Hansson, 2009). 

Fem år senare, år 2014, återupptogs arbetet med studien. Vid den tidpunkten 

blev det tydligt att organisatoriska förändringar skett som påverkat 

förutsättningarna för den organisatoriska modellen av stödboendet men även att 

förändringarna påverkat den interorganisatoriska samverkan. Här skedde en 
övergång från praktiknära forskning till en vetenskaplig re-analys och 



5 

kommunikation med forskarsamhället. Fokus riktades nu mot problematisering 

av den studerade implementeringsprocessen med tydligare stöd av teoretiska 

resonemang. 

En viktig organisatorisk förändring rörde till exempel att huvudmannaskapet 

för stödboendet övergått från socialtjänsten till KRIS i Kalmar. Även nya 

samhällsströmningar hade etablerats inom framför allt socialtjänsten, influerade 

av de styrningsformer som brukar relateras till New Public Management [NPM] 

vilket påverkade insatsens organisatoriska modell men även samverkan mellan 

de fyra organisationerna. 

Det insamlade empiriska materialet under processutvärderingen åren 2006-

2008 tillsammans med det senare insamlade empiriska materialet under åren 

2014-2015 utgör det empiriska underlag som analyserats. 

En kontextuell beskrivning av projektet 

”Vårdkedja i samverkan” 

Det implementeringsprojekt som studerats fick arbetsnamnet Vårdkedja i 

samverkan av de samverkande aktörerna. Nedan presenteras den ursprungliga 

stödmodell som de avsåg att implementera. Modellen kom under studiens gång 

att justeras och anpassas till den modell som slutligen användes vid slutet av år 

2008. Genom att beskriva den ursprungliga modellen här och senare under 

studiens resultat- och analysdel, redovisa och analysera olika faktorer som 

påverkade utvecklingen av stödmodellen, ges en möjlighet att belysa olika 

aspekter vid en implementeringsprocess samt problem som kan aktualiseras i 

en interorganisatorisk samverkansprocess. 

Projektet Vårdkedja i samverkan 

I projektet Vårdkedja i samverkan riktades insatsen mot personer som skulle 

friges från fängelse samt personer dömda till skyddstillsyn och som var 

folkbokförda i Kalmar kommun. Projektets syfte var att erbjuda dem boende, 

behandling, sysselsättning och social gemenskap efter frigivandet. De skulle 

erbjudas stöd i tre steg, utifrån den enskilde klientens situation och behov (Ståhl, 

2004) i en typ av trappstegsmodell. Vårdkedjan avsåg klientens väg från 
fängelse till ett värdigt liv i frihet (se figur 1, sid 6). Stödmodellen byggdes upp 

kring en idé om att identifiera och definiera vilka klienter som kunde ingå och 

vilket stöd dessa klienter bäst behövde. Vårdkedjan var främst ett hjälpmedel 

för att på ett effektivt och smidigt sätt ge bästa möjliga individuella stöd till 

klienten. Uppfattningen var att en väl fungerande vårdkedja minimerar risker 

för ”flaskhalsar” och dubbelarbete, och skapar god kvalité för klienten samt 

innebär en kostnadseffektivitet för organisationerna. Tanken var att bättre 
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använda personalens kunskap och det engagemang för att uppnå en högre 

resurseffektivitet. 

Figur 1 nedan visar klientens väg genom projektet. På ett horisontellt plan 

går klientens väg genom vårdkedjans tre steg. Klienten rekryteras till projektet 

under sin avslutande del av fängelsevistelsen. Vid frigivandet placeras den 

boende i en av projektets stödlägenheter. Om den boende under den första tiden, 

det vill säga 6 månader, visar skötsamhet erbjuds ett eget boende i en så kallad 

övergångsbostad. 

Fängelse 

 

Intressenter 
Kriminalvården 

 

Bostadsprojekt 

 

Intressenter 
Kriminalvården, 

Socialtjänsten, 

KRIS 
Kalmarhem AB 

Andra myndigheter och 

organisationer 

 

Egen 

övergångsbostad 

Intressenter 
Socialtjänsten 

KRIS 

Kalmarhem AB 
Andra myndigheter och 

organisationer 

 

 

 

Figur 1. Klientens väg från anstaltsvistelse till eget boende 

Klientens väg från anstaltsvistelsen till eget boende kan ytterligare förtydligas 

utifrån en sammanfattning av hur den planerade rekryteringen av klienter samt 

klienternas väg genom vårdkedjan såg ut: 

 KRIS, socialtjänsten och/eller frivården föreslår, efter kontakt med klient 

vid fängelse2, till sociala boendegruppen3 lämplig klient för sex månaders 

boende i den avsedda lägenheten (stödboendet). Rekommendationen 

föredras och diskuteras i sociala boendegruppen där förslaget godkänns 

eller avslås. 

 Vid ett godkännande placeras klienten i stödboendet i max sex månader 

för att, om arrangemanget är framgångsrikt, åter tas upp i sociala 

boendegruppen för att där efter erbjudas övergångsbostad med ett 

andrahandskontrakt genom socialtjänsten. 

                                                        
2 Det kan även föreligga intensivövervakning vid utslussning (fotboja), § 34 kval eller kontraktsvård. 
3 Sociala boendegruppen innehåller representanter från socialförvaltningen, Kalmarhem AB och i 
förekommande fall representant från KRIS och/eller frivården. 

Klientens väg genom projektet från fängelse via stödboende 

till eget boende och ett liv i frihet. 
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 Om även boendet i övergångsbostaden är framgångsrikt erbjuds personen 

boende med förstahandskontrakt hos Kalmarhem AB. 

Klienterna rekryterades vid olika anstalter genom uppsökande verksamhet strax 

innan villkorliga frigivning. Socialtjänsten var projektägare, men föreningen 

KRIS hade det huvudsakliga ansvaret för att rekrytera och rekommendera 

klienter från fängelse till stödboendet. I de fall de andra aktörerna, socialtjänsten 

eller frivården, rekommenderade klienter till boendet kopplades föreningen 

KRIS in i ett tidigt skede. Kalmarhem AB hade ingen roll i detta men skulle 

godkänna respektive klient som lämplig utifrån deras tidigare boendehistorik 

inom bostadsbolaget. Det bör även påpekas att det slutgiltiga beslutet om 

placering alltid togs av socialtjänsten som hade myndighetsansvar för 

stödboendet. 

Stödboendet i projektet 

Stödboendet fungerade inte bara som ett utslussningsstöd för personer från 

anstalt, utan även för personer som ansågs lämpliga att gå vidare från Hem för 

vård och boende [HVB]-hem4. Även villkorligt frigivna personer alternativt 

personer dömda till skyddstillsyn var tilltänkta klienter. Stödboendet kunde 

även erbjudas som ett första steg för klienter som inte var placerade enligt § 33 

Kval5 (1974) eller kontraktsvård i Kalmar. Dessa klienter skulle i ett första steg 

placeras på HVB-hemmet Södertull i upp till sex månader6, om dessa hade en 

dokumenterad missbruksproblematik. 

Stödboendet bestod från början av en lägenhet med plats för två personer. 

Lägenheten tillhandahölls av Kalmarhem AB, medan hyra och inredning 

betalades av socialtjänsten. Lägenheten låg relativt centralt i Kalmar och bestod 

av fyra rum och kök och var möblerad samt utrustad med tvättmöjligheter, 

internet och telefon. Vid årsskiftet 2008/2009 ersattes den dåvarande lägenheten 

med en tvårumslägenhet avsedd för en person. Kriminalvården anställde en 

programledare med förankring i föreningen KRIS. Programledaren fungerade 

tillika som behandlingsassistent och hade huvudansvaret för tillsynen av 

verksamheten i stödboendet7. Utöver tillsyn av lägenheten erbjöd föreningen 

KRIS även aktiviteter och en drogfri gemenskap utanför boendet. Det bör 

                                                        
4 Hem för vård eller boende, [HVB], är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på 

omvårdnad, stöd eller fostran. 
5 Under den sista tiden i anstalt skall förberedelserna för den intagnes frigivning vara särskilt inriktade 
på konkreta åtgärder för att underlätta övergången till ett liv i frihet. 
6 Rekryteringen från HVB-hemmet Södertull kom aldrig att realiseras i egentlig mening, framförallt 

beroende på att få klinter på HVB-hemmet Södertull ansågs vara i behov av boendet. Personer 
rekryterade till stödboendet kom nästan uteslutande att rekryterats direkt från fängelse via KRIS eller 

socialtjänsten. 
7 Programledaren var i detta skede ordförande i föreningen KRIS i Kalmar och hade även en 
alkoholterapeutisk behandlingsutbildning. 
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påpekas att lägenheten inte hade tillsyn dygnet runt. De boende förväntades att 

ta ett eget ansvar och själva aktivt arbeta för att skapa sig ett liv fritt från 

kriminalitet som droger efter fängelsevistelsen. 

Efter omkring sex månaders framgångsrikt boende prövades lämpligheten 

för den boende att få en egen övergångsbostad. Under tiden den boende deltog 

i projektet ansvarade ett flertal institutioner och organisationer för att tillföra 

sina resurser och specifika kunskaper i relation till den boendes individuella 

behov. 

Under projektets första tid delade två klienter på lägenheten. De flyttade in 

med tre månaders förskjutning så när en efter sex månader lämnade lägenheten 

och en ny flyttade in, hade den andra klienten tre månader kvar i boendet. Syftet 

var att den nya klienten skulle få stöd av den som sedan tidigare bodde i 

lägenheten. Detta förändrades när fyrarumslägenheten byttes mot två 

tvårumslägenheter. I dessa mindre lägenheter bodde endast en klient i taget. 
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Bakgrund 

I kapitlet beskrivs framväxten av implementeringsprojektet samt hur det 

beforskades. Vidare presenteras behovet av samverkan mellan organisationer i 

en implementeringsprocess och samverkan mellan organisationer som ett 

verktyg för att åstadkomma effektiv resursanvändning. Slutligen redogörs för 

stödboendet som en rehabiliteringsinsats med fokus på Kriminalvårdens 

halvvägshus som bakgrundsmodell för insatsen. 

Framväxten av ett forskningsprojekt 

Att studera en implementeringsprocess och analysera ett insamlat material 

handlar om att strukturera information och iakttagelser. Tillvägagångsättet för 

arbetet i denna studie var från början inte klart i detalj utan behövde prövas mot 

olika metodologiska och teoretiska modeller. Det handlade om att under 

forskningsprocessen låta den insamlade empirin synliggöra och styra 

tillvägagångssätt och val av analysmodell. Studien av 

implementeringsprocessen delades grovt in i tre faser: samgående, 

institutionalisering och splittring. 

Den första fasen av studien, samgående, står för den initiala delen av 

implementeringsprocessen. Det är under detta skede som aktörerna hittar 

former för hur de ska arbeta för att kunna implementera den nya insatsen. Här 

studeras hur idén till projektet växer fram, hur aktörerna i projektet bildar ett 

nätverk och formerar sig och vilka visioner som ligger till grund för etablering 

av målbilden. 

Den andra fasen, institutionalisering, består till stor del av kärnan i 

implementeringsprocessen. Det är nu som kollektivet vi formeras genom tydlig 

organisering av det gemensamma arbetet och hur projektet successivt blir en del 

av organisationernas interna arbetssätt. 

Den tredje fasen, splittring, studerar förändrade inre och yttre faktorer som 

påverkar organiseringen av insatsen. Det var till exempel förändrade 

ekonomiska styrmekanismer som påverkade organiseringen av arbetet med 

stödboendet och som även ledde till en uppsplittring av samverkan. 

För att bättre förstå hur förloppet utvecklades behövdes även ett 

aktörsperspektiv. Detta blev synligt genom att samverkan var studiens andra 

fokus, utöver implementering. Aktörernas handlingar påverkades av i vilken fas 

av implementeringsprocessen de befann sig samtidigt som de relaterade till 

varandra på olika sätt under de tre faserna. Även formen för deras relationer 

förändrades i förhållande till dessa. Det vill säga att över tid som projektet 

utvecklas förändras också förståelsen av objektet (stödboendet) som de 
samverkade runt och avsåg att implementera. Slutligen varierade även vilken 
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typ av styrning som var verksam under de tre faserna samtidigt som 

styrningsformen påverkade aktiviteter och beslut som togs över tid under de 

olika faserna. 

I figur 2 nedan åskådliggörs de tre faserna i relation till aktörsperspektivet. 

Den horisontella delen med samgående, institutionalisering och splittring 

kombineras med dess vertikala del bestående av ett aktörsperspektiv i form av 

kontaktreglering, objekt och styrning: 

 Samgående Institutionalisering Splittring 

Aktörer Nätverk av potentiella 
aktörer 

Kollektivet ”vi” Förhandlingspartner ”vi och 
dem” 

Kontaktreglering 

 

Spontansamtal Strukturerande 

möten 

Kontrakt 

Objekt 
 

Vision Organisering Tjänsteköp 

Styrning 

 

Motivation, intern Deliberativ Tvingande, extern 

Figur 2. Framväxten av ett forskningsprojekt 

Figur 2 ska ses som en schematisk bild av hur projektet rör sig över tid. Från 

den inledande samgåendeprocessen vidare till institutionaliseringsprocessen för 

att avslutas med en uppsplittring av projektet med nya aktörskonstellationer som 

resultat. Med utgångspunkt i ovan redovisade processmodell, inom vilken så väl 

implementeringen som samverkansdiskussionen kan rymmas, har studien 

genomförts och analyserats. 

Behov av samverkan i en implementeringsprocess 

Det har inom den offentliga sektorn blivit allt viktigare att uttrycka krav på 

kunskapsbaserade verksamheter samt att de metoder som används är 

evidensbaserade (Markström, Bejerholm, Svensson & Bergmark, 2015; 

Sundell, Brännström, Larsson, Marklund, 2008). I den andan har det också 

ställts förväntningar på att forskningen och fältpraktiken ska närma sig varandra 

i termer av å ena sidan fördjupad förståelse för praktikens behov av 

evidensbaserad kunskap, å andra sidan forskningens behov av närhet till 

praktikfältet. Denna utmaning är giltig för de behandlings- och 

påverkansprogram som återfinns inom både socialtjänsten och Kriminalvården. 

Implementeringsfrågor är en del av det som har förts fram som väsentliga att 

uppmärksamma och beforska (Damschroder, Aron, Keith, Kirsh, Alexander & 

Lowery, 2009). Utgångspunkten är att implementering av olika metoder eller 

idéer inte på förhand fungerar på något automatiskt sätt (Sundell, Brännström, 

Larsson & Marklund, 2008). 

Förutom implementering av kunskapsbaserade metoder är samverkan central 

i den utveckling som socialt arbete i Sverige genomgått. Behovet och kravet på 

samverkan kan relateras till en ökad specialisering (Perlinski, 2010) och 
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marknadsorientering där allt fler frivilligorganisationer och privata företag 

intagit en alltmer etablerad plats i välfärdsarbetet (Dahlstedt & Lalander et. al., 

2018; Klasson, 2016; Alexanderson & Jess, 2015). Även en stärkt 

professionalisering i form av större specialisering inom praktiken har ökat 

behovet av samverkan mellan utförarna (Agevall et al., 2017). 

Samverkansprojekt är en arena eller mötesplats för aktörer från olika 

organisationer, där de förväntas utveckla en gemensam verksamhet skild från 

ordinarie verksamhet och samtidigt en del av dessa. Samverkan handlar om hur 

aktörerna tar med sig sina olika gränser i form av regler, värderingar och 

föreställningar från sin vanliga arbetsplats i ett möte med en annan verksamhet 

med andra gränser för att i samverkan organisera nya gränser (Löfström, 2010). 

Nedan tecknas en kort återblick över hur diskussionen kring samverkan och 

dess roll för ett effektivare arbete över organisationsgränser förts de senaste 20 

åren i det offentliga samtalet i Sverige. Flera politiska direktiv har också påtalat 

vikten av samverkan mellan myndigheter. Det blir tydligt i socialtjänstlagen där 

det skrivs fram att socialtjänsten enligt (SFS 2001:453) skall samverka med 

övriga samhällsaktörer när det anses lämpligt: 

Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om 

socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det 
är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra 

samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. 

(SFS 2001. Socialtjänstlagen 3 kap 4§). 

Socialtjänsten samverkar inte alltid med exempelvis externa organisationer och 

föreningar vilket kan påverka det sociala arbetet negativt i form av till exempel 

otydlighet gällande ansvar eller att dubbelarbete uppstår. Vidare fastslås i 

socialtjänstlagen att samverkan syftar till ökad effektivisering av resurser. 

Lagstiftningen ger också en skyldighet för kommunerna att bidra till 

finansiering av verksamheter som drivs i samverkan: 

Kommunen får även träffa överenskommelse med landstinget, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att, inom ramen 

för socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en 

effektivare användning av tillgängliga resurser. Kommunen skall 
bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i 

samverkan. (SFS 2001. Socialtjänstlagen 2 kap 6§). 

Trots att citatet visar att samverkan som arbetssätt ska uppmuntras enligt 

socialtjänstlagen, så framkommer det enligt flera forskare att det finns 

förvånansvärt lite kunskap om effekterna av samverkan (Gegner, Kullberg & 

Laanemets, 2019; Sävenstrand & Ehnström, 2013; Hultberg, 2005). Wiklund 

(2006) lyfter särskilt fram behovet av samverkan som ett hjälpmedel för att 
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underlätta tidiga interventioner. Emellertid finns få riktlinjer för hur samverkan 

ska upprätthållas och/eller initieras (jfr. SOU 2005). Wiklund (2006) anser till 

exempel att effekter av samverkan behöver utredas och ytterligare beforskas. 

Flera myndigheter i Sverige har lagt ner stora ekonomiska resurser på att 

samverka utan att det finns säkra resultat avseende dess måluppfyllelse. 

Axelsson (2012) menar att det skulle kunna vara en idé att utveckla en generell 

kunskap om samverkan. Även Socialstyrelsen (2012) betonar att behovet av en 

fungerande och effektiv samverkan kommer att öka. Sävenstrand och 

Ehneström (2013) konstaterade vidare att det fortfarande inte fanns särskilt 

mycket forskning kring samverkan och att det fortsatt rådde brist på andra 

studier inom detta område. 

En vanlig uppfattning inom välfärdssektorn är att samverkan mellan olika 

aktörer är en nödvändighet för att möta de komplexa sociala behov som 

människor har i ett modernt samhälle (Brooks et al., 2013; Pippo & Aaltonen, 

2004). Som exempel nämner Gegner, Kullberg och Laanemets (2019) att 

brukare, olika representanter från socialtjänst och andra myndigheter samt 

forskare är överens om och efterfrågar mer samverkan. Samverkan kan bidra 

med förbättrad kvalitet genom att olika aktörer med kompletterande kunskap 

och kompetens går samman i sitt arbete med utsatta grupper (Josefsson, 2007). 

Ökade behov av samverkan har vuxit fram för att hantera en 

funktionsuppdelning inom det sociala arbetet (Forkby & Johansson, 2016). Det 

kräver i sin tur förändring och anpassning på organisationsnivå. Fokus bör 

flyttas från av vem till för vem insatser görs, alltså att se till medborgarnas behov 

ur ett mer holistiskt perspektiv (Dahlstedt & Lalander, 2018; Stenberg, 2000; 

Wolvén, 2000;). Ett sätt att skapa mer välfungerande sammanhang för 

medborgare i behov av sammansatta välfärdstjänster är att skapa en strukturell 

samverkan som innebär att se över vilken arbetsdelning och specialisering som 

finns inom ett specifikt område. Inom till exempel offentlig sektor regleras 

rollerna för olika organisationer och yrkesgrupper av bland annat lagstiftning 

och professionella normer, exempelvis arbets- eller funktionsbeskrivningar. 

Samverkan i offentlig verksamhet kan därför ses som möten mellan 

institutionella roller (Lindberg, 2002). 

Även om krav och behov av samverkan framgår i olika sammanhang är det 

inte alltid samverkan bemöts positivt av professionerna. Generell kritik som 

riktas mot ledningen av samverkankonstellationer är bristen på engagemang och 

tilldelning av resurser till samverkan. En annan kritik är bristen på fungerande 

informationsutbyte och att kommunikationen fungerar dåligt mellan de olika 

organisationerna (De Rijk, van Raak & van der Mende, 2007). 

Samverkan kan även vara problematisk på grund av att aktiviteter utförda av 

de enskilda aktörerna är separerade i tid och rum. Ett sätt att hantera olika 

strukturella problem vid samverkan kan vara att aktörerna ges möjlighet till en 

mer direkt operativ samverkan. Det vill säga att organisationerna och dess 
företrädare närmar sig varandra i en mer integrerande process där de 
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institutionella rollerna tillsammans formar det arbetssätt som ska leda arbetet 

framåt (Forkby, 2018; Forkby & Turner, 2016). Axelsson och Bihari Axelsson 

(2013) menar att genom att samla samhällets resurser kring en specifik individ 

i behov av stöd och insatser kan genom samverkan såväl individens som 

samhällets behov och intressen bättre tillgodoses. 

När projektet initierades var det följaktligen naturligt att organisationerna såg 

samverkan som en viktig metod i syfte att utveckla och stärka den förestående 

implementeringen. Detta innebar att implementering studerades med ett särskilt 

fokus riktat mot samverkans betydelse för en framgångsrik implementering. 

Stödboende som rehabiliteringsinsats 

Idén om att utveckla ett stödboende för klienter som frigavs efter en 

fängelsevistelse och var mantalsskrivna i Kalmar kommun, uppstod 

inledningsvis i diskussioner mellan föreningen KRIS i Kalmar och frivården i 

Kalmar. Liknande diskussioner hade tidigare förekommit inom Kalmar 

kommuns boendegrupp bestående av personal från frivården och socialtjänsten. 

Det fanns således en beredskap hos de blivande samverkande organisationerna 

när föreningen KRIS i Kalmar år 2005 ville utveckla ett stödboende vid 

utslussning från fängelse. Grunden till projektidén kan härledas tillbaka till den 

återfallsstatistik som presenterats inledningsvis och att det i slutet av 1990-talet 

uppmärksammades att tiden direkt efter frigivning från fängelse var ett kritiskt 

skede när det gällde risken för återfall i brottslighet och missbruk (Ekbom, 

Engström & Göranson, 2006; Krantz, Lindsten & Ahlström, 1999). 

Andra forskare är kritiska till hur återfall mäts och menar att 

undersökningarna måste vidgas till fler faktorer än enbart återfall i kriminalitet 

(Petersilia, 2001, 2003, 2004; Travis & Petersilia, 2001). Petersila (2004) menar 

att fokus snarare bör ligga på återgång till samhället, re-entry. Det kan ses som 

ett bredare arbete då klientgruppen vanligen har multipla stödbehov. Det kräver 

i sin tur mer komplexa stödmodeller som bygger på ett strukturerat partnerskap 

eller samverkan mellan olika aktörer och kompetenser (Petersilia, 2004), det vill 

säga liknande det som studerats här. Vidare framhålls att de rehabiliterande 

insatserna tydligare bör utformas med målet att avskilja individen från de 

sammanhang där en brottslighet och en outlaw-mentalitet dominerar. Fokus på 

insatser där individen stödjs till en integrering i samhället ordinarie 

sammanhang bör prioriteras och uppmuntras. Detta kan handla om arbete och 

studier men även om engagemang i föreningsliv samt att ha fungerande 

relationer till familj och vänner. Den generella re-entry-forskningen pekar till 

exempel på vikten av en noggrann, aktiv och närvarande planering inför ett 

frisläppande/utskrivning av klienter som lämnar anstalts- eller 

institutionsplacering (Petersilia, 2001, 2003, 2004; Travis & Petersilia, 2001; 

Forkby, Kuosmanen & Örnlind 2019). 
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Problematiken med brist på bostad uppmärksammades även av 

Kriminalvården i studien Att bryta en kriminell livsstil där betydelsen av 

successiv utslussning från fängelsevistelse var centralt. I studien pekar Sarnecki 

och Siwertsson (2009) på att avsaknad av bostad efter en anstaltsvistelse kan 

leda till: 

[…]en fortsatt marginalisering och att tidigare erfarenheter av 
utanförskap förstärks vid en kriminalvårdspåföljd, särskilt ett 

fängelsestraff. (Sarnecki & Sivertsson, 2009, s. 6). 

Citatet visar att det är marginalisering och känslan av utanförskap som måste 

brytas, vilket ställer höga krav på Kriminalvårdens eftervårdsinsatser. I studien 

lyfts särskilt svårigheten för anstaltsplacerade att få en bostad och att etablera 

sig på arbetsmarknaden efter en fängelsevistelse. De pekar på vikten av 

praktiska förberedelser inför ett liv i frihet där boendefrågan är en viktig del. 

Sarnecki och Sivertsson (2009) beskrivna behov av praktiska förberedelser 

kan relateras till Kriminalvårdens uppgift, att förutom att verkställa påföljder på 

ett säkert, humant och effektivt sätt, även arbeta förebyggande mot återfall i 

brott (Riksrevisionen, 2015; Brå, 2008; Kriminalvården, 2007). Generellt 

handlar det om att hjälpa individen att återintegreras i samhället efter en 

fängelsevistelse, vilket är ett uppdrag som Kriminalvården delar med andra 

myndigheter och institutioner, inte minst socialtjänsten. Då uppdraget är 

gemensamt, och fler verksamheter och organisationer kan tänkas bli aktivt 

involverade, blir samverkan en central fråga. 

Boendefrågan eller avsaknaden av bostad kan på ett mer allmänt plan 

refereras till en ny generell formulering av sociala problem, som benämns 

hemlöshetsdiskursen (Swärd, 2018; Heule, Knutagård & Swärd, 2010). Med 

begreppet anges att avsaknad av fast bostad inte är en orsak till uppkomsten av 

sociala problem, utan utgör ett socialt problem i sig (Denvall, 2017). 

Omtolkning av boende som mål i termer av medel till social integrering, 

uppmärksammades i den politiska diskursen under 2010-talet. 

Hemlöshetsdiskursen förde med sig att olika modeller skapades för att kunna 

hjälpa behövande personer till bostad, en av stödmodellerna var Bostad först. 

Denna modell innebär ett försök att tillgodose behovet av bostad vilket ska ses 

som en rättighet som inte ska kopplas samman med krav på rehabiliterande 

åtgärder eller särskild kontroll (även om stöd kan ges) (Knutagård & Kristiansen 

2018). Tanken är att bostaden kommer först sedan andra insatser. Bostadens 

egenvärde i en process att vidmakthålla och skapa sociala nätverk poängteras. 

Att ha en egen bostad uppfattas dessutom som ett nödvändigt villkor för att 

erhålla och behålla ett arbete (Heule, Knutagårds & Svärds, 2010). Knutagård 

och Kristiansen (2018) understryker uppfattningen att bostadsfrågan är en 

knutpunkt i en komplex problematik och en avgörande förutsättning för 

integrering i samhället. 
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Bostadens betydelse vid frigivning kan även hänföras till en 

eftervårdsdiskurs, vilken enligt Andersson Vogel (2012) kan beskrivas utifrån 

två spår. Det första spåret är vårdkedjor där bostad blir en av flera insatser som 

erbjuds efter att vissa villkor är uppfyllda. Efterhand erbjuds fler insatser när 

ytterligare villkor är uppfyllda enligt den så kallade Trappstegsmodellen8. En 

modell som syftar till att klienten genom att uppfylla vissa kriterier får behålla 

en bostad. Individen får under kontrollerade former prövoboenden mot en 

succesivt mer självständig form. 

Det andra spåret är behandlingsinsatser vars syfte är att skapa positiva 

förändringar vilket eftervården sedan ska hjälpa till att upprätthålla (Andersson 

Vogel, 2012). Andersson Vogel förtydligar: 

…/har socialtjänstens alltmer långtgående specialisering lett till 

ett sekvenstänkande i organiseringen av vården, vilket ställer krav 
på, samverkan och fungerande övergångar mellan olika delar av 

vården. (Andersson Vogel, 2012, s. 73-74). 

Citatet visar att implementering av projekt som leder till positiva förändringar 

är vad flera forskare menar är viktigt att åstadkomma (Andersson Vogel, 2012; 

Forkby, 2018; Petersilia, 2001, 2003, 2004; Travis & Petersilia, 2001). 

Andersson Vogel (2012) menar vidare att eftervård kan ses som en insats för att 

upprätthålla beteendeförändringar skapade i en behandling. Men det kan även 

ses som ett led i en vårdkedja. Överfört till projektet i Kalmar uppfattade de 

medverkande aktörerna att eftervården och utslussningsstödet på många sätt var 

att betrakta som mindre framgångsrikt. De menade att den anstaltsplacerade allt 

för ofta befann sig i en situation vid frigivning där förhållanden som bostad, 

arbete och ett fungerande ”positivt” socialt nätverk saknades. 

Situationen i Kalmar kan jämföras med en studie som genomfördes av Brå 

(2000). Där framgår det att klienter i många fall friges utan bostad och arbete 

och dessutom är de ekonomiska och sociala förutsättningarna dåliga i form av 

till exempel positiva sociala nätverk. Även anstalternas planering och 

dokumentation kring klienters frigivningsförberedelser var ofta bristfällig och 

varierade kraftigt mellan anstalterna (Brå, 2000). Wilkinson (2004) menar att 

många fängelseplacerade är hemlösa i den bemärkelsen att de inte har 

någonstans att ta vägen eller att de är tvingade att bo hos vänner eller släktingar 

när de friges. Riksrevisionen (2015) konstaterar att problemet inte nämnvärt 

förändrats sedan början av 2000-talet då 13% av klienterna hade en svag 

anknytning till bostadsmarknaden: 11% var antingen bostadslösa eller hade en 

tillfällig bostad, en % var uteliggare och en % bodde på härbärgen år 2014 (RiR, 

                                                        
8 Trappstegsmodellen också kallad boendetrappa bygger på tanken att personen ska ta sig igenom de 

olika stegen i en viss ordning. Man ska successivt ”lära sig att bo”, tränas i att klara ett eget boende och 

därmed kunna avancera till högre nivåer. I början är boendet temporärt och man avancerar uppåt via 
exempelvis träningslägenhet och sociala kontrakt till en egen bostad (Socialstyrelsen, 2010a) 
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2015). Avsaknad av en fast postadress försvårar den frigivnes möjlighet till 

arbete då flera arbetsgivare kräver att en arbetssökande kan uppge en fast 

postadress (Ekbom, Engström & Göranson, 2006). Det behövs stöd och hjälp 

med praktiska moment som att söka bostad och arbete för att motverka eller 

minska känslan av frustration och hopplöshet. Rydén-Lodi (2005) frågade ett 

hundratal fängelseplacerade män om deras egen syn på återfallsrisken och vilka 

faktorer som skulle kunna få dem att återfalla. De viktigaste faktorerna var 

arbetslöshet/dålig ekonomi och problem att hitta fast bostad. Även Heule (2005) 

har undersökt vilka behov som kan föreligga inför frigivningen samt om de fått 

hjälp att uppnå det de behöver. Hon visade att de intagna var frustrerade över 

att resurserna varit knappa och att frigivningsprojektet inte hade kunnat 

genomföras på ett tillfredsställande sätt. Detta stöds av en rapport från 

Kriminalvården (2018) där det framgår att ca 65% av antalet frigivna med en 

strafftid på sex månader eller mer fortfarande inte fått särskilt utslussningsstöd. 

Kriminalvårdens halvvägshus, en förebild till 

projektet 

Halvvägshus9 som Kriminalvårdens nya utslussningspraktik initierades under 

2000-talets andra hälft. För att en intagen i anstalt ska beviljas vistelse i 

halvvägshus krävs att: 

 den intagne ha avtjänat minst halva strafftiden, dock minst tre månader. 

 det inte får finnas någon beaktansvärd risk för att hen kommer att begå 

brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt allvarligt 

missköta sig. 

 hen utför arbete, genomgår behandling eller deltar i utbildning eller 

särskilt anordnad verksamhet under tiden i halvvägshuset ( KVFS 2011:1, 

11 kap. 7 §). 

Utslussningsmetoden riktar sig till intagna med särskilt behov av stöd eller 

kontroll. I de allmänna råden vid prövning av om en intagen på anstalt behöver 

särskilt stöd framgår det att det särskilt bör beaktas om den intagne saknar 

bostad: 

Vid prövningen av om en intagen behöver det särskilda stöd och 

den tillsyn som kan beredas i halvvägshus bör det särskilt beaktas 

om den intagne saknar bostad eller om han eller hon ur 

                                                        
9 Det finns flera aktörer som bedriver boendeformer likt Kriminalvårdens halvvägshus. De kan ha 

något skiftande utformning men alla avser att stödja personer i en omställningsprocess som ett mellan 

boende innan eget boende. Under vistelsen erbjuds eller krävs att den boende ska ta emot vård 
och<7eller andra insatser som en del av re-entry processen. 
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riskhänseende eller av personliga skäl behöver mer stöd än vad 

som kan erbjudas vid utökad frigång. (KVFS 2011: 1, Allmänna 

råd till 11 kap. 4 § fängelselagen 2010:610). 

Insatsen kan snarast hänföras till en trappstegsmodell där individen erbjuds 

stödboende under kontrollerade former i riktning mot en successivt mer 

självständig form, det vill säga att genom att kvalificera sig via olika steg erhålla 

större frihet. Vistelse i Kriminalvårdens halvvägshus är öppnare än på anstalt, 

men den placerade får inte vistas utanför halvvägshuset annat än på särskilt 

bestämda tider för att exempelvis studera, arbetsträna eller delta i annan social 

färdighetsträning. Halvvägshusen är belägna utanför anstaltsområdet och är 

kontrollerade av Kriminalvården samt anpassade för att ge den intagne särskilt 

stöd och tillsyn. Det kan exempelvis gälla den som saknar bostad eller inte är 

redo att bo i egen bostad längre perioder. Klienter i halvvägshus bär fotboja och 

det finns alltid kriminalvårdspersonal närvarande i boendet. Målsättningen är 

att underlätta villkorlig frigivning efter en fängelsevistelse. Som ett led i att 

skapa trygga boendevillkor för en intagen under en utslussningsprocess införde 

Kriminalvården år 2007 halvvägshus på försök i Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Halvvägshusen administreras av frivården, trots att klienten formellt 

fortfarande är anstaltsplacerad, och ses som en insats för att försöka lösa en 

boendeproblematik vid utslussning. 

Det stödboende som utvecklades inom ramen för projektet i Kalmar vände 

sig, till skillnad från de halvvägshus som bedrevs inom Kriminalvårdens 

praktik, mot redan frigivna personer och utan fotboja. Det studerade projektet 

kan således ses som en modifierad utslussningsmodell där bostaden står i 

centrum. En annan väsentlig skillnad var att socialtjänsten istället för 

Kriminalvården var huvudman. Klienterna hade dessutom större frihet att röra 

sig utanför boendet och delta i vård, behandling, arbete eller studier. 

Kriminalvårdens styrda halvvägshus var (och är) en insats som finns mellan 

internering i fängelse och frihet. I projektet i Kalmar formulerades 

behandlingsinsatsen om från att vara en del i en intervention till att bli en 

stödjande åtgärd för att motverka att villkorlig frigivning resulterade i återfall. 

Vid tiden för projektets uppstart fanns en beredskap och en öppenhet hos 

aktörerna att genomföra projektet. Boendefrågan var en central del av det 

brottsförebyggande arbetet och en ny fästpunkt i utslussningsprocessen. Med en 

fungerande utslussning minskade risken för stigmatisering av gruppen frigivna 

kriminella och därmed reducerades risken för att de hamnade i en 

marginaliserad situation utanför samhället (Socialstyrelsen, 2005; 2009). Idén 

hos aktörerna var från början att klienterna inte behövde kvalificera sig för 

deltagande i projektet och att de sedan skulle erbjudas stöd, det vill säga tangera 

Bostad först modellen. Men i praktiken ställdes krav på klienterna att från 

början ta del av stödinsatser och lämna drogfria tester för att få vara en del av 

projektet, det vill säga mer av en trappstegsmodell. 
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För att ytterligare stärka stödet vid utslussning från en fängelsevistelse 

menade aktörerna i projektet att enbart ett boende inte räckte, utan även insatser 

från andra aktörer behövdes i det stärkande/stödjande arbetet. Samverkan låg i 

tiden utifrån att den sociala omstruktureringen bland annat inneburit att fler 

aktörer drogs in för att komplettera insatser från statliga myndigheter (SOU, 

1996; 2000). 

Det innebar att nya strategier för samverkan utvecklades mellan befintliga 

institutioner och nya aktörer. Målet var att möta förändrade förutsättningar i 

välfärdssystemet för att kunna ge adekvat stöd till frigivna klienter. 

Utvecklingen i Kalmar korresponderar väl med de nationella strömningar där 

kravet på samverkan och att stimulera gränsöverskridande aktiviteter var viktiga 

punkter på den socialpolitiska agendan. Detta genererade en mängd lokala 

samverkansprojekt runt om i Sverige (SOU, 1996:85). Danermark och Kullberg 

(1999) betraktar samverkan som välfärdsstatens nya arbetsform och hävdar att 

samverkan är en nödvändig förutsättning i en omgivning där uppdrag blir 

sammanvävda med varandra (jfr. Brooks et al., 2013; Pippo & Aaltonen, 2004). 

Samverkan ses som en arbetsform som ger förutsättningar till att verksamheter 

ska kunna komplettera varandra och bidra med resurser, specifik kunskap och 

kompetenser (Johansson, et al, 2015). 

Insatsen stödboendet kan utifrån denna bakgrund betraktas som en stödinsats 

inom socialtjänstens mångfasetterade insatsarsenal vilande på en idé om 

samverkan i partnerskap. Flera forskare framförde vid tiden för millennieskiftet 

1900/2000 att det saknades kunskap om effekter av samverkan (Wiklund, 2006; 

Boklund, 1995; Hultberg, 2005). Även Sävenstrand och Ehneström (2013) 

konstaterade i en kunskapsöversikt att det fortfarande rådde brist på studier 

inom området. Även Gegner, Kullberg och Laanemets (2019) efterfrågar så sent 

som år 2019 mer samverkan och fler studier på samverkan. 

Problemformulering 

I föreliggande licentiatuppsats riktas fokus mot hur ett implementeringsarbete 

av ett stödboende för nyligen frigivna personer från fängelse genomförts. 

Vidare studeras hur samverkan mellan de medverkande organisationerna 

påverkar implementeringsarbetet. 

Projektet som följts i studien har två primära utgångspunkter: 

implementering och samverkan. En analys enbart utifrån ett av begreppen kan 

inte ensamt fånga komplexiteten i det empiriska material som samlats in. 

Studien utgår från Bowker och Star (2000), som menar att samverkan alltid 

måste studeras i relation till den kontext där den sker, men även hänföras till 

vad som står i fokus för samverkan. Översatt till studien var samverkan en 

metod för att tillsammans med andra aktörer i ett nätverk implementera idén om 

ett stödboende som ett utslussningsstöd för klienter som lämnade 
kriminalvårdsanstalter för ett liv i frihet. Utifrån mitt ställningstagande är det 
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därför nödvändigt att både implementering och samverkan ses som analytiska 

begrepp. 

Det finns många sätt att definiera implementering som begrepp. I denna 

studie har jag valt att använda Fixsen et al. (2005) definition vilken jag menar 

sammanfattar en central idé för implementering som återkommer i flera studier: 

[…]implementation is defined as a specified set of activities 
designed to put into practice an activity or program of known 

dimensions. (Fixsen et al., 2005, s. 5). 

I likhet med citatet har även projektet genomförts i ett antal steg eller stadier. I 

studiens analys används därför begreppen implementering och samverkan som 

interaktiva begrepp för att begripliggöra vad som skett i projektet. 

Implementeringsforskning av den art som här genomförts kan inordnas under 

området implementeringsstudier men även under området 

samverkansforskning. Implementeringsforskning har i vissa sammanhang 

enligt Rothstein (2010) men även Fernler (2012) sammanfattats som 

eländesforskning, vilken enligt dem även har bäring på hur vi kan se på 

samverkansforskning. Rothstein (2010) anspelar på den aldrig sinande 

strömmen av fallstudier som pekat på misslyckade implementeringar. Det kan 

innebära ett oavsiktligt misstag i så motto att svårigheterna med att 

implementera underskattas och leder till en misslyckad implementering. 

Svårigheterna måste uppmärksammas och bearbetas vilket kräver tid och 

resurser (Hill & Hupe, 2009). Slutsatsen blir att små framsteg kanske ska 

betraktas som förbättringar, inte som misslyckanden (Rothstein, 2010). Vidare 

menar Rothstein att resultaten hänger samman med de förväntningar som finns. 

Bedömningen av vad som bör klassificeras som ett misslyckande måste göras 

ur ett bredare spektrum än att bara mekaniskt jämföra uppnådda resultat med de 

ursprungliga målen. Kunskapen om att implementeringsprojekt är i stånd att 

lära sig över tid har ofta negligerats i denna typ av forskning (Rothstein, 2010; 

Clegg, Kornberger & Pitsis, 2007). 

Slutsatsen blir att även resultat som inte når upp till 100 % av vad som 

planerats, kan vara värdefulla. Till detta kommer att implementeringsstudier 

ofta genomförs kort tid efter det att implementeringsprocessen satts igång vilket 

tenderat att underskatta de långsiktiga effekterna, men även möjligheten att lära 

av gjorda misstag och korrigera verksamheten underhand (Rothstein, 2010, 

Fernler, 2012). 

Även samverkan, studiens andra centrala begrepp, kan vara problematisk. 

Tidigare forskning visar att en svårighet vid samverkan kan vara kulturella 

olikheter mellan samverkande aktörer (Danermark, Germundsson & Englund, 

2013; Danermark & Kullberg, 1999). Samverkan bör användas för att samla 

samhällets resurser för att stötta individens såväl som samhällets behov och 

intressen (Socialstyrelsen, 2001, Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). 
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Samverkan mellan olika organisationer med olika organisationskultur, 

styrningslogiker och kompetenssituation är problematisk (Danermark, 2003). 

Det blir därför viktigt att de lärdomar som genereras i perspektivet av hur 

problem hanteras och löses tas till vara. Samverkan ska inte ses som ett mål i 

sig, utan snarare ses som ett verktyg eller medel att åstadkomma en bättre 

implementeringsprocess. Självfallet kan även viktiga lärdomar dras av att 

studera misslyckanden i åtgärdsprogram och brister i organisationers 

rationalitet. Problemet med en sådan ansats är emellertid att man genom detta 

endast har grepp om vad som inte fungerar, och inte om vad som faktiskt 

fungerar (Rothstein, 2010). 

Samverkan i projekt kan även problematiseras utifrån resonemang om skilda 

verksamhetssystem när det gäller vad som ska åstadkommas inom ett projekt 

med ett flertal aktörer med skilda intressen. Här möts såväl verksamheter 

(praktiker) kännetecknade av robusthet och varaktighet över tid, exempelvis 

socialtjänst och Kriminalvård, med praktiker präglade av förändring och rörelse 

såsom föreningen KRIS. I mötet mellan olika aktörer skapas både motsättningar 

och möjligheter i projekt med en mångkontextuell karaktär (Haraldsson, 2016). 

Inte minst uppstår sådana motsättningar och möjligheter när de ska övergå från 

att vara nyheter i en verksamhet till att bli rutin. 

Det går även att studera projektet utifrån vad Bowker och Star (2000) kallar 

för ett gränsobjekt mellan aktörer. Innebörden av att benämna stödinsatsen som 

ett gränsobjekt, vilket utsätts för påverkan från olika håll samtidigt, är att det 

bör vara formbart för att bättre kunna tillgodose varje aktörs olika intressen och 

organisationskulturer. I detta fall såväl tydlig och robust som föränderlig och 

rörlig, för att kunna spegla de ingående aktörernas målsättningar och ändå 

kunna bilda ett gemensamt projekt. Ett framgångsrikt implementeringsprojekt 

förutsätter att det skapas ett gemensamt sammanhang vilket tar form i en 

medieringsprocess mellan de ingående aktörerna i syfte att nå en samverkan 

mellan i grunden skilda sociala praktiker (Bowker & Star, 2000; jfr Thång & 

Wärvik, 2005). Det ska framhållas att den samverkan som betraktas under 

institutionaliseringsdelen styrs av socialtjänstens intentioner och intressen 

(formulering och godkännandet av en ny stödinsats) och de övriga aktörerna 

principiellt adapterande (deltagande i formuleringen och konstruktionen av 

stödinsatsen). 

Vidare skiljer Bowker och Star (2000) mellan intervention och 

implementering, något som är värdefullt att särskilja även i analysen av 

projektet. Denna åtskillnad hämtas från sociologen Rogers (2003), som 

poängterar att innovationen (i studiens fall en interventionsmodell, en 

stödinsats) inte nödvändigtvis behöver vara ny, men uppfattas som ny i den 

verksamhet där den införs. Interventionen i föreliggande studie är insatsen 

stödboende. Fixsen et.al (2005) betonar vikten av att aktörerna har konturer för 

interventionen klara för sig för att det ska kunna ske en framgångsrik 
implementering. Med andra ord är ett nödvändigt villkor att det finns en tydlig 



21 

målbild för den gemensamma interventionen, en bild som växer fram 

gemensamt mellan de samverkande parterna. Institutionaliseringsdelen i 

studien handlar om hur aktörerna genom samverkan söker sig fram till denna 

gemensamma målbild av hur formen för interventionen, det vill säga 

stödboendet, ska utformas och implementeras. 

I studiens avslutande del sker en genomlysning av hur stödinsatsen efter år 

2014 passar in inom organisationerna men även hur organisationerna påverkats 

av nya omvärldstrender och hur dessa konfronterats med kärnvärden i 

respektive organisation (jmf. Blomberg & Petersson, 2016). Guldbrandsson 

(2007) menar att implementering kan beskrivas som en resa från nyhet till 

vardagsnytta. Det vill säga hur något från att ha uppfattats som något nytt, 

spännande och engagerande blir en del av den vardagliga sociala praktiken. 

Jag har ovan presenterat och belyst olika aspekter på problem som kan finnas 

vid en implementeringsprocess samt presenterat och belyst problem som kan 

aktualiseras i en interorganisatorisk samverkansprocess. Den ovan beskrivna 

problematiseringen av implementerings- och samverkansprocesser leder fram 

till syftet med denna studie. 

Syfte och frågeställningar 

Licentiatuppsatsens syfte är att belysa och analysera samverkans betydelse samt 

påverkan på utvecklingen av implementeringen av ett stödboende i Kalmar 

kommun. 

Syftet operationaliseras utifrån följande frågeställningar vilka är relaterade 

till faserna samgående, institutionalisering och splittring, en pågående process 

från idé till att projektet integrerats i organisationerna som praktik och en slutlig 

splittring av organiseringen. De tre frågeställningarna är följande: 

 

Samgående 
Hur implementeringen utformas och vilken form av samverkan som under tiden 

utvecklas mellan aktörerna? 
 

Institutionalisering 

Vilka faktorer i implementeringsprocessen blir avgörande för den slutgiltiga 
institutionaliseringen? 

 

Splittring 
Hur kom interna så väl som externa förändringar att påverka och omformulera 

institutionaliseringen? 
 

Föreliggande studie har sitt fokus på samverkan vid implementering av ett 

stödboende. Den utgår från ett organisationsperspektiv och bortser från ett 
klientperspektiv. Inte heller de långsiktiga effekterna av stödinsatsen ur ett 
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resultatperspektiv har studerats. Även om sådana perspektiv är mycket 

angeläget utgår denna studie från ett tidigare utvärderingsuppdrag kring 

implementeringsfrågor som inte involverade klienter och resultat. Valet 

påverkades dels av svårigheten att operationalisera vad ett bra resultat är i ett 

klientperspektiv, och dels svårigheten att förbinda ett eventuellt bra resultat med 

just insatsen av ett stödboende 

Uppsatsens disposition 

Närmast följande kapitel inleds med vald teoretisk ansats samt tidigare 

forskning rörande implementering och studiens analysmodell av 

implementering. Det följs av vald teoretisk ansats och tidigare forskning 

rörande begreppet samverkan och studiens analysmodell av samverkan. Sist i 

kapitlet kombineras de båda analysmodellerna till en gemensam modell till 

grund för studiens analys av den insamlade empirin. 

I följande kapitel beskrivs studiens metod för forskningens genomförande 

och empiriinsamling samt att de metodöverväganden och de metodmässiga 

problem som förelåg diskuteras. 

I det därpå följande kapitlet presenteras och analyseras resultatet utifrån 

samgående, institutionalisering och splittring. 

I det avslutande kapitlet förs en diskussion där syfte och frågeställningar följs 

upp samt reflektioner kring studien och dess presenterade resultat och analys. 
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Teoretisk ram 

En fråga som tidigt ställdes av deltagarna i projektet var: Hur går en 

implementering till och vilka inslag är extra viktiga att uppmärksamma under 
en implementeringsprocess? Nedan följer en definition av vad som avses med 

en implementeringsprocess samt teorier och teoretiska begrepp. Vidare 

diskuteras vilka olika steg i processen som särskilt bör uppmärksammas och 

beaktas. Även tidigare forskning avseende konsekutiva steg vid 

implementeringsprocesser presenteras som en del av det teoretiska 

analysunderlaget. För att på ett strukturerat sätt förstå och analysera det 

empiriska materialet som samlades in redovisas avslutningsvis en analysmodell 

av implementeringsprocessen. 

Även begreppet samverkan samt teorier och tidigare forskning kring 

samverkan, presenteras nedan. Redovisningen av samverkan avslutas även den 

med en analysmodell för samverkan. Till sist vävs de båda analysmodellerna 

samman till en enhetlig analysmodell som används vid analys av den empiri 

som samlats in under studien. 

Begreppet implementering 

Genom att steg för steg beskriva en implementeringsprocess blir det möjligt att 

på motsvarande sätt följa projektet under de inledande tre åren 2006–2008. 

Implementeringen av projektet relateras på så sätt till problematisering av 

samverkansprocessen. Aktörerna i projektet identifierade redan från början 

samverkan som en viktig förutsättning för implementeringen eftersom det 

bildats ett nätverk mellan de ingående aktörerna i projektet. Nätverkets fokus 

riktades mot en framgångsrik samverkan för att implementera ett gemensamt 

mål, ett stödboende för klienter från kriminalvården. Den underliggande frågan 

för nätverket var; Hur en implementeringsprocess går till i praktiken och hur 

alla aktörer kan delta på ett för dem och projektet tillfredsställande sätt? 

Implementeringsprocessen 

En förgrundsperson i analyser av implementeringsprocesser är Dean L. Fixsen. 

I en antologi av Fixsen et al. (2005) beskrivs implementeringsprocessen i sex 

kronologiska steg. Stegen har inte nödvändigtvis fasta gränser utan kan i vissa 

situationer överlappa varandra. Författarna anser att det inte handlar om en linjär 

process utan de olika stegen griper in i varandra. De menar även att när de sex 

stegen har fullbordats har en institutionalisering kommit till stånd. Genom att 

applicera Fixsen et al. (2005) sex kronologiska steg och systematiskt föra ett 

teoretiskt resonemang kring begreppen implementering och 
implementeringsprocess ges en möjlighet att finna nya analytiska begrepp. Att 
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sedan använda dessa nya begrepp i relation till exempelvis tidigare forskning 

ökas möjligheten att tolka projektets implementeringsprocess (jfr. 

Alexanderson och Jess, 2015; Socialstyrelsen, 2012; Gullbrandsen, 2007; 

Alexanderson, 2006; Vedung, 1998; Matland, 1995). 

Steg 1. Undersöka behov av och förutsättningar för förändring 

(exploration and adoption) 
Vid varje implementering av en tilltänkt innovation är ett första steg att 

identifiera behovet och sedan välja bästa tillvägagångssätt för att möta behoven 

(Fixsen et al., 2005; Olsson & Sundell, 2008). De pekar på att inledningsvis 

undersöks om det finns behov eller önskemål om att implementera en helt ny 

metod eller åstadkomma en förändring i befintlig metod. Vidare menar de att 

en insikt då ofta växer fram genom kunskap om att det befintliga arbetssättet är 

otillräckligt eller behöver nya dimensioner. Samtidigt måste det finnas en vision 

om vad som är möjligt att åstadkomma (Buse et al., 2005). I slutet av 

kartläggningen fattas beslut om och i så fall hur man går vidare. Fixsen et al. 

(2005) nämner en pre-implementeringsstege: 

…/identify the need for an intervention considering the 

information available; acquire information via interactions with 

one another; assess the fit between the intervention program and 
community needs; prepare the organization, staff, and resources 

by mobilizing information and support. (Fixsen et al., 2005, s. 15). 

Resultatet av denna tidiga kartläggning ska resultera i en implementeringsplan: 

The result of the exploration stage is a clear implementation plan 

with tasks and time lines to facilitate the installation and initial 
implementation of the program. (Fixsen et al., 2005, s. 15). 

I citatet sägs att det krävs en tydlig plan för hur implementeringen ska 

genomföras. Vid en implementering där flera olika organisationer är aktörer kan 

en samverkan mellan aktörerna vara ett relevant arbetssätt att tillsammans skapa 

en plan för implementeringsprocessen. Att samverka är enligt Huxham (1996) 

att ställa krav på ett arbetssätt, en collaborative empowerment, det vill säga 

målet med arbetssättet är att uppnå empowerment i collaboration. Huxham 

menar att ett gemensamt ägande av processen skapas energi i 

implementeringen. Det handlar om en intern idéspridning som en del i ett 

modernt organisationskoncept för att uppnå ett framgångsrikt 

förändringsarbete. Schoenwald (1997) menar vidare att det förutsätts ett 

politiskt, ekonomiskt och organisatoriskt stöd samt att aktörerna är medvetna 

om att kostnaderna uppfattas som rimliga. Dessutom är ledningens aktiva stöd, 
riskhantering i samband med implementeringen, att metoden är lätt att förstå 
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och att den passar in i organisationens andra förutsättningar viktiga under hela 

implementeringsprocessen (Fixsen et al., 2005). 

Steg 2. Förankra behovet av förändring, välja metod och planera 

genomförandet (programinstallation) 

Fixsen et al. (2005) och Olsson & Sundell (2008) menar att vid förankring av 

ett behov av förändring i en ordinarie verksamhet krävs att organisationens alla 

nivåer medvetandegörs om behovet och att de olika aktörerna är överens. Här 

ingår både professionella företrädare som ska arbeta med implementeringen, 

chefer som har ledningsansvar, politiker som ser behovet och övriga intressenter 

som på ett eller annat sätt påverkas eller involveras i förändringsarbetet. 

Förankringsarbetet underlättas om alla känner ansvar och även upplever att de 

gemensamt ”äger beslutet” att genomföra förändringsarbetet. De betonar även 

vikten av att förtydliga ansvarsfördelningen och klargöra att 

implementeringsarbetet är en långsiktig process. Argumentationen för 

förändringsbehovet måste tydliggöra nödvändiga komponenter för hur den nya 

metoden kan integreras i det nuvarande systemet: 

 att metoden inte står i motsättning till befintliga riktlinjer, lagar, 

institutionella prioriteringar eller de resurser som finns till förfogande 

 att skapa engagemang för förändring och tydligt visa vad som ska göras 

och samtidigt göra de anställda delaktiga i förändringen 

 att visa att det är möjligt att implementera den nya metoden 

 att det finns förutsättningar för att den kan bli en normal del av 

verksamheten (Adelman & Taylor, 2003). 

Steg 3. Välja metod och planera genomförandet (initial implementation) 
I detta steg tecknas en bild av de behov som finns, vad som krävs för att 

genomföra implementeringen och vilka resurser som behöver tas fram. Det 

innebär att förutsättningslöst söka efter de metoder som har bäst vetenskapligt 

stöd menar Fixsen et al. (2005); Olsson & Sundell (2008). När 

genomförandeplaneringen sker kan hinder framträda i form av 

osäkerhetskänslor såsom rädslor att bryta med status quo och/eller att börja 

arbeta på ett nytt sätt. Hinder som måste hanteras, lösas och passeras. Görs inte 

det, menar Fixsen et al. (2005) att implementeringsprocessen kan ta slut här, 

något som lyfts fram i citatet nedan: 

Attempts to implement new practices effectively may end at this 

point, overwhelmed by the proximal and distal influences on 
practice and management. (Fixsen et al., 2005, s. 16). 
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Fixsen et al. (2005) menar att om problem av den här karaktären inte tidigt 

uppmärksammas och hanteras av de som arbetar med implementeringen 

riskerar hela implementeringsprocessen att försvåras och i värsta fall avstanna. 

Steg 4. Utbilda i den nya metoden (full operation) 

Att som praktiker känna till vad den implementerade metoden kännetecknas av 

kräver utbildning, vilket är fokus i det fjärde steget. 

Full implementation of an innovation can occur once the new 

learning becomes integrated into practitioner, organizational, 

and community practices, policies, and procedures. (Fixsen et al., 

2005, s. 16). 

Citatet visar att genomförandet av en implementering kräver utbildning, inte 

bara bland aktörerna utan även hos organisationerna och dess beslutsfattare. 

Enligt Fixsen et al. (2005); Olsson & Sundell (2008) bestäms utbildningens 

innehåll bäst utifrån kärnkomponenterna i metoden. Hur snabbt och effektivt en 

metod kan implementeras beror till stor del på hur mycket kunskap som finns 

om kärnkomponenterna menar Fixsen & Blase (1993). De menar även att alla 

inte är lika lämpade att arbeta med uppgiften och rätt person på rätt plats ökar 

en metods effektivitet, minskar personalomsättningen och förbättrar 

arbetsklimatet. All ny implementering skapar möjlighet till ny kunskap om det 

som ska implementeras vilket uttrycks i citatet nedan: 

Each attempted implementation of evidence based practices and 
programs presents an opportunity to learn more about the 

program itself and the conditions under which it can be used with 

fidelity and good effect. (Fixsen et al., 2005 s. 17). 

I citatet visar Fixsen et al. (2005) att rätt utnyttjat kan en 

implementeringsprocess ses som en möjlighet till att lära sig om det 

implementerade programmet och den kontext där den ska användas. I 

utvecklingsarbetet ingår inte bara nytt lärande, utan även avlärande av 

existerande invanda mönster, tankesätt och arbetssätt (Denvall & Johansson, 

2012). Om det inte sker på ett adekvat sätt kan framtida problem skapas utifrån 

att olika arbetssätt riskerar att kollidera och skapa friktion i implementeringen 

av den nya metoden. 

Steg 5. Stödja när metoden börjar användas (innovation) 

Kalafat och Ryerson (1999) lyfter fram vikten av ett tydligt organisatoriskt stöd 

till organisationer vilket de menar påverkar implementeringsprocessens alla 

områden. De betonar ett tydligt organisatoriskt ledarskap och i vissa fall 

kombinerat med att det finns ambassadörer eller eldsjälar. Även Dopson et al. 
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(2002); Greenhalgh et al. (2005) menar, att implementeringsarbetet bör ledas av 

en speciellt utsedd person. Denna förändringsagent eller ambassadör kan enligt 

dem finnas antingen inom eller utom organisationen. De menar vidare att det 

kan vara en person, eller flera då flera verksamheter samverkar, ur de ordinarie 

organisationerna med tydligt mandat att företräda respektive organisation. Det 

handlar sammantaget om vikten av att skapa ett engagerat ledarskap, säkra 

resurser, involvera externa intressenter, uppmuntra ansvarstagande och undvika 

pessimism. Detta pekar även på vikten att involvera klienter, andra externa 

intressenter inom närsamhället samt att det krävs ett internt engagemang i form 

av att involvera existerande personalfunktioner med rätt utbildning. Om de ovan 

beskrivna hindren och prövningarna som kan uppstå i en 

implementeringsprocess får sina lösningar kommer den nya metodens arbetssätt 

med tiden att bli accepterad och en institutionaliserad del av organisationernas 

vardag enligt Fixsen et al. (2005). 

Steg 6. Varaktigt vidmakthålla den nya metoden (sustainability) 

Efter implementeringens institutionalisering är det fortsatta stödet av stor vikt. 

Fixsen et al. (2005) menar att det kan ta lång tid, i vissa fall flera år innan en ny 

arbetsmetod är helt implementerad. I organisationer sker på sikt intern 

förändring exempelvis sammansättningen av personal, men även i omvärlden 

sker förändringar som har betydelse för fortlevnaden av det som en gång blivit 

implementerat (Fixsen et al., 2005). Två viktiga komponenter för att driva 

implementeringsarbetet framåt är enligt dem handledning och uppföljning inom 

ramen för det ordinarie arbetet. De utgör förutsättningar för vidmakthållande av 

det implementerade arbetssättet. Vidmakthållande innebär inte att 

institutionalisering är en statisk företeelse utan den kräver anpassning till en 

förändrad intern och extern verklighet. Om osäkerhet eller otrygghet infinner 

sig kan det leda till att de professionella inte kommer att stödja 

implementeringsobjektet, eller som Olsson och Sundell (2008) beskriver det, så 

är det nästan alltid lättare att fortsätta att göra som man alltid gjort. Det är enligt 

Rogers (2003) nödvändigt att skapa en kraft som driver den fortsatta 

implementeringen framåt. Det krävs att ungefär en tredjedel av exempelvis 

socialarbetare på en arbetsplats blir introducerade i en ny metod för att den ska 

börja användas enligt honom. 

Graden av implementering kan i vid bemärkelse relateras till graden av 

institutionalisering, det vill säga om implementeringsobjektet blivit en 

integrerad del av en viss verksamhet enligt Turner & Sanders (2006). 

Vidmakthållande handlar i sin tur om i vilken grad implementeringsobjektet 

fortsätter att användas rutinmässigt i verksamheten. De båda begreppen är 

relaterade till att ett större mått av institutionalisering kan förväntas bidra till 

ökat upprätthållande (Johansson, 2002). Vidmakthållande handlar mer om 

huruvida implementeringsobjektet svarar mot olika intressenters behov, medan 
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institutionalisering avser integrerandet i en organisations ordinarie verksamhet 

(Rissel et al., 1995). Fixsen et al. (2005), uttrycker det på följande sätt: 

The goal during this stage is the long-term survival and continued 
effectiveness of the implementation site in the context of a 

changing world. (Fixsen et al., 2005, s. 17). 

Det kan tolkas som att Fixsen et al. (2005) menar att utmaningen för 

implementering av nya modeller är att, trots en föränderlig kontext, långsiktigt 

se till implementeringsobjektets överlevnad och att dess relevans består. Något 

som inte alltid är lätt då nya utmaningar och behov ständigt konkurrerar om 

resurser och intresse. 

Implementering – en problematisering 

År 2008 utkom Socialstyrelsens rapport Att förändra socialt arbete, Forskare 
och praktiker om implementering (Roselius & Sundell, 2008). I skriften 

presenteras ett antal dilemman vid implementering av nya metoder i 

socialtjänsten med exempel från skilda områden. Roselius och Sundell (2008) 

menar att en idé vanligtvis formuleras utifrån tolkningen att ett förändrat 

arbetssätt är önskvärt. Det är således inte en specifik metod som driver på 

förändring utan snarare ett problem som behöver åtgärdas. Dearing (2007) har 

identifierat de tio vanligaste misstagen vid implementering. Tre av dem kan 

relateras till föreliggande projekt för att fördjupa förståelsen av 

implementeringsobjektet. Det första misstaget är att inte i tillräcklig grad 

kommunicera värdet av metoden eller att det delas av de ingående aktörerna. 

Innebörden är att aktörerna kommunicerar ett innehåll som är erkänt av samtliga 

aktörer. Det andra misstaget är det saknas andra än metodutvecklaren som kan 

fånga de professionellas uppmärksamhet, förmedla kunskap samt föra 

kommunikationen och processen framåt. För det tredje risken att en ny metod 

associeras med låg status. Det kan tolkas som att en implementering inte bör 

drivas av en aktör med låg status bland de som ska samverka. 

Ytterligare en aspekt av en implementering som diskuteras av Roselius och 

Sundell (2008) och tidigare av Adelman och Taylor (2003), är behovet av 

långsiktighet. Parallellt med att en ny metod införs behöver aktörerna arbeta 

med att utreda i vilken utsträckning metoden kräver modifierad eller ny 

infrastruktur alternativt kan institutionaliseras inom ramen för existerande 

infrastruktur (administrativa praktiker). 

Begreppet samverkan 

Avsnittet innehåller en presentation av teorier, centrala begrepp och tidigare 

forskning för att fördjupa förståelsen för hur samverkan används som en 

specifik metod i en implementeringsprocess. Inledningsvis definieras begreppet 
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nätverk. Begreppet används för att skapa förståelse för inom vilken ram 

samverkan kan ske. Av de begrepp som används i avsnittet är flera snarlika men 

uttrycker olika former och djup av interaktion mellan individer, grupper och 

organisationer. I många sammanhang används begreppen synonymt, något som 

kan skapa en begreppsglidning. Vidare redogörs för tre centrala faktorer för en 

framgångsrik samverkan och samverkan som process.  

Definition av begreppet samverkan 

Den operationella ingången i analysen är att samverkan är en del i det 

övergripande teoretiska begreppet implementering. Samverkansproblem kan 

därmed brytas mot implementeringsproblem, vilket förstärker uppfattningen att 

samverkan måste analyseras i relation till kontexten. Innebörden är att 

implementering därmed övergår från att vara enbart ett deskriptivt begrepp till 

att bli ett analytiskt begrepp. Det innebär i sin tur att begreppet samverkan 

kommer att ingå i en större teoretisk helhet utifrån att samverkan är en del av 

implementeringen av det aktuella projektet. 

Samverkan är såväl ett komplext som mångtydigt begrepp. Flera forskare 

oberoende av varandra har över tid försökt utveckla olika teoretiska modeller 

för att skapa förståelse för innebörden i samverkan (Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2006; Danermark & Kullberg, 1999). De olika teoretiska modellerna 

är viktiga, men de bidrar även med en viss begreppsförvirring. Oklarheten 

förstärks av att det finns flera snarlika begrepp exempelvis samarbete, 

integrering, samordning, partnerskap, allianser samt koalitioner. De nämnda 

begreppen har sina egna definitioner, men inte sällan används de för att beskriva 

snarlika fenomen. De är därmed inte alltid så lätta att särskilja. 

Begreppet samverkan kan således definieras utifrån olika modeller av 

integrationsformer. Axelsson och Bihari Axelsson (2007) menar att samverkan 

innebär en kombination av vertikal och horisontell integrering, det vill säga 

samverkan involverar både praktiker och chefer. Samverkan sker då såväl inom 

organisationen mellan olika professioner och yrkesgrupper interprofessionellt, 

som mellan organisationer interorganisatoriskt. Om samverkan sker både 

interprofessionellt och interorganisatoriskt menar de att det handlar om en 

intersektoriell samverkan eller samverkan mellan olika samhällssektorer. 

Samverkan innebär alltså en integrering både på bredden och på djupet. 

Samverkan kan även definieras utifrån Socialstyrelsen (2010b; 2013). 

Utgångspunkten är då att samverkan är ett samlingsbegrepp: samverkan = 
samordning + samarbete. Ett sätt att närma sig begreppet samverkan är att tala 

om vad det inte är. Samverkan är inte detsamma som samordning eller 

samarbete, men samordning eller samarbete är inte heller nödvändigtvis bättre 

eller sämre än samverkan. Begreppen ska således inte värderas i relation till 

varandra utan det fastslås att innebörden i begreppen inte är densamma. För 

förståelsen är det dock viktigt att i detta sammanhang även definiera dessa 

begrepp. Samordning är att anpassa eller koordinera två eller flera saker till 
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varandra, det betyder inte att X behöver ha samma mål eller mening med sin 

anpassning till Y som Y har med sin anpassning till X. Samordning kan sägas 

vara de strukturer som möjliggör ett samarbete. Det innebär att de aktörer som 

avser att samarbeta för att uppnå gemensamma eller enskilda mål måste träffa 

överenskommelser om rutiner som definierar vilka områden som samarbetet 

gäller samt hur, när och var samarbetet ska ske (Socialstyrelsen, 2009; 2013). 

Samarbete närmar sig dock begreppet samverkan, vilket betyder att X och Y 

arbetar tillsammans utan att nödvändigtvis på förhand ha diskuterat de mål eller 

de förutsättningar som de har med sitt samarbete mer än att nå sina respektive 

mål med hjälp av varandras (sam)arbete. Samarbete sker i mellanmänskliga 

relationer och i det praktiska arbetet. Samarbetar gör vi när vi tillsammans med 

den enskilde arbetar med att föra processen framåt (Socialstyrelsen, 2009; 

2013). 

Samverkan är dock mer än samarbete vilket Danermark (2003), menar 

innebär att det inte enbart handlar om att nå uppsatta mål (jmf. Lindqvist, et al., 

1998; Huxham, 1996). Samverkan är en process som avser att integrera olika 

verksamheter på ett sätt så att alla inblandade parter får ut mesta möjliga av sitt 

deltagande. När den gränsöverskridande aktiviteten ska ske behövs en 

samordning som beskriver vad, hur, när och varför detta ska ske. Det är även 

nödvändigt att det finns någon som tillsammans med andra utför aktiviteten på 

andra sidan gränsen, det vill säga några som samarbetar. Det betyder att det är 

en fråga om måluppfyllelse och samsyn inom ett definierat problem och syfte. 

Danermark (2003) beskriver det som att: 

Samverkan är alltså medvetna målinriktade handlingar som 
utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp 

avseende ett definierat problem och syfte. (Danermark, 2003, s. 
15). 

Citatet visar att samverkan är något mer än samarbete eller samsyn. Det handlar 

om målmedvetna och målinriktade handlingar som utförs tillsammans med 

andra. Samverkan innebär att tillsammans med andra med samma mål stärka de 

enskilda aktörerna avseende kompetenshöjning och ett kritiskt reflekterande 

kring den egna verksamheten. 

Således innebär samverkan något mer än att bara nå målen, det vill säga att 

få till stånd en samsyn genom ett gemensamt lärande. Samverkan kan inte 

utvecklas utan att medmänsklig förändring sker där attityder och värderingar 

påverkas. Det i sin tur kan leda till en gemensam syn på människor, insatser och 

arbetsmetoder, vilket i sin tur underlättar samverkan (Germundsson, 2011; 

Hjortsjö, 2006). Samverkan bygger på kriteriet att någon form av aktivitet 

överskrider gränser inom eller mellan organisationer eller att samverkan krävs 

i gränssituationer där det råder oklarhet över vem som bör eller har ansvar att 

agera (Forkby, 2001). 
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Att samarbeta eller samordna verksamheter sker dagligen i de flesta 

organisationer och mellan organisationer. Men för att ta steget vidare till att säga 

att en samverkan äger rum krävs att människorna i organisationerna närmar sig 

varandra i fråga om mål och mening med sina handlingar. Detta är en process 

som normalt tar tid och kräver resurser, mötesplatser och stöd. Steget att 

samverka är inte bara ett resultat av samordning och samarbete utan samverkan 

är något i sig självt. 

Nätverket som en förutsättning för samverkan 

Flera forskare menar att en förutsättning för en samverkan är formandet av 

nätverk. Ett nätverk kan ses som en arena för ett gemensamt och spontant 

agerande när några personer möts, diskuterar och finner gemensam hållning 

gentemot ett problem som behöver finna en lösning. Nätverk kan vara allt från 

ett löst sammansatt nätverk till en mer fast konstruktion som länge varit 

förhärskande mellan parter inom ett område som exempelvis inom 

socialtjänsten. I en förändringsprocess kan det fungera som en informell och 

spontan form av en katalysator (Abrahamsson, 2007). Ett nätverk är enligt 

Vedung (2006) ingen formell organisation men ändå en organisatorisk entitet 

befolkad av människor. Nätverk har en platt organisering där den formella 

strukturen är minimal och där alla medlemmar är jämställda och jämlika 

(Vedung, 2006; Abrahamsson, 2007). Det kan finnas en formell ledare, men 

ledaren kan varken direkt eller indirekt utfärda order. Vedung (2006) påpekar 

även att i ett nätverk skall alla på en jämlik och jämställd basis kunna diskutera 

ett eller flera gemensamma ämnen, för att försöka konstruera en 

problemformulering som täcker en uppfattning som alla erkänner. Nätverk 

skapas primärt för att finna lösningar på problem definierade av medlemmarna 

och inte för att arbeta med uppifrån kommande angivna problem (Vedung, 

2006; Abrahamsson, 2007). Medlemmar i nätverket bestämmer själva den 

struktur och de regler som ska gälla. Vedung (2006) uttrycker det så här: 

Upprättandet av ett nätverk innebär inte bara att avgränsa ett 

övergripande problemområde, som täcker varje deltagares 
speciella problem; det gäller även att tillskapa en struktur, det vill 

säga bestämma vilka aktörer som skall delta i nätverket, samt en 

uppsättning arrangemang och regler, en samarbetsordning, för 
hur nätverkandet ska gå till. (Vedung, 2006, s. 13). 

I citatet lyfts flera viktiga förutsättningar för ett fungerande nätverk. Förutom 

dessa måste deltagarna forma en samarbetsordning för hur nätverkandet ska gå 

till eftersom det är en sammanslutning utan överordnat centrum och med 

otydliga gränser. Denna ickehierarkiska inre uppbyggnad medför att det inte 

finns någon gemensam huvudman som styr processen (Vedung, 2006, 

Abrahamsson, 2007).  
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Varje organisering behöver styras, det vill säga att det krävs en form av 

nätverksstyrning för att organisera verksamheter. Ett nätverk kan styras på flera 

olika sätt menar Vedung (2006) och nämner att den idealtypiska styrningen är 

ett perfekt självstyre med vissa viktiga inslag. Det står i kontrast till att en extern 

agent styr. Nätverksstyrning uppstår enligt honom genom att organisationens 

medlemmar tillsammans beslutar att genom självstyre slå ihop eller byta 

resurser. Enligt Vedung (2006) ska fyra beståndsdelar ingå vid definitionen av 

det idealtypiska nätverkets perfekta självstyre: 

 en uppsättning aktörer i en platt organisation utan gemensam överordnat 

centrum som 

 genom att kommunicera, samtala, på ett uppriktigt och ärligt sätt 

 sonderar möjligheter att frivilligt samordna sig genom att slå ihop eller 

utväxla resurser med varandra för att lösa problem och 

 självmant fatta beslut om att lägga ihop eller sinsemellan byta resurser. 

(Vedung, 2006). 

De tre senare punkterna speglar även en nära relation till begreppen samverkan, 

samordning och samarbete. Centralt är att finna gemensamma lösningar och 

samordna kollektiva strategier. Överenskommelse skapas i ett ömsesidigt utbyte 

utan inslag av över- eller underordning utan utifrån likvärdig delaktighet i 

processen och därmed ges legitimitet åt resultatet (Vedung, 2006, 

Abrahamsson, 2007). 

Nätverket utvecklas i likhet med samverkansprocessen utifrån att aktörerna 

enas om målen och hur de gemensamt ska nås. Vedung menar att: 

Nätverket kan alltså inte bara enas om gemensamma 
handlingsstrategier utan även om vägen dit, det vill säga en 

struktur och en process för att nå fram till strategin. (Vedung 

2006, s. 16). 

Citatet visar att en förutsättning är att alla deltagande aktörer interagerar på 

jämlik och jämställd basis under demokratiska former och att ingen utövar 

formell eller informell makt över de övriga aktörerna i nätverket. Först då kan 

en samverkan bli möjlig inom nätverket. Hot mot nätverkets fortlevnad kan vara 

oklar ansvarsfördelning som kan uppstå inom ett nätverk, samt bristande 

strukturer och insyn. Vem gör vad och slutligen, vem bär ansvaret? 

Abrahamsson (2007) menar att hierarkier i flera fall är att föredra före 

nätverkets lösa uppbyggnad. 

Tre centrala faktorer för en framgångsrik samverkan 

Initierad samverkan innebär inte per automatik att den blir framgångsrik. Inte 

sällan är ett samverkansprojekt ett top – down projekt med svag förankring 
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bland de deltagande organisationernas medlemmar (Danermark, 2003). 

Danermark nämner tre centrala faktorer för att en samverkan ska kunna bli 

framgångsrik. Den första faktorn är kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer. 

Det innebär att de personer som samverkar ofta har olika utbildningsbakgrund 

och skilda sätt att se på problem och olika förklaringsmodeller samt skilda idéer 

om hur problemen ska lösas. De kunskaps- och förklaringsmässiga faktorerna 

medför även att det indirekt finns olika sätt att se på problem som kan uppstå 

vid samverkan. 

När de samverkande parterna möts blottläggs dessa skillnader, vilket medför 

att det är svårt att förstå andra samverkansparter när det saknas kunskap om vad 

som ligger bakom deras sätt att tänka och agera. För att en samverkan trots detta 

ska kunna genomföras är det viktigt att alla som deltar i ett samverkansprojekt 

har en gemensam startpunkt, likartade referensramar och att de även utarbetar 

en gemensam metod för hur projektet ska genomföras. Hall (1990) menar att 

det även kan medföra att samverkan kan fungera som en del i en process för 

kompetensutveckling i organisationer och myndigheter där två viktiga faktorer 

sticker ut, nämligen kreativitet och engagemang. Det kan handla om hur 

organisationer lär av varandra i form av strukturer, kommunikation, språk eller 

faktisk kompetens i fråga om metodarbete. 

Den andra faktorn, enligt Danermark (2003), är att det inte är ovanligt att 

samverkande organisationer styrs av skilda lagstiftningar, olika formella och 

informella regler, anvisningar, direktiv och avtal. I föreliggande projekt styrs 

socialtjänsten av socialtjänstlagen (SFS, 2001: 453) och frivården av 

exempelvis brottsbalken och frivårdsförordningen (SFS: Brottsbalk, 1962:700; 

SFS: Frivårdsförordning 1983:250). Genom att generellt diskutera de beskrivna 

olikheterna som styr aktörernas arbete går det att förebygga många missförstånd 

och problem (Danermark, 2003; 2009). 

Den tredje faktorn hänförs till den organisatoriska situationen eller 

strukturen, exempelvis i vilken grad beslutsrätten är delegerad till de 

samverkande personerna samt hur maktförhållanden eller styrning ser ut. 

Begreppet makt är centralt men nämns enligt Danermark (2003) sällan i 

samverkanssammanhang. Makt är dock ständigt närvarande men ofta används 

andra benämningar som autonomi, mandat, kontroll, handlingsutrymme, 

delaktighet och inflytande. Makt är ett begrepp som indirekt kommer in i min 

analys men då under begreppet styrning eller som Collaborative Governance10. 

Collaborative Governance involverar till exempel offentliga, ideella och privata 

aktörer som samverkar och arbetar tillsammans för att uppnå resultat som de 

samverkande aktörerna inte skulle kunna uppnå var för sig. Ansell och Gash 

                                                        
10 'A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders 

in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that 

aims to make or implement public policy or manage public programs or assets'. (Bradley, 2015, ss. 
215-232) 
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(2008) har identifierat några förutsättningar som krävs för Collaborative 

Governance. De framhåller att: 

The ultimate goal is to develop a contingency approach of 
collaboration that can highlight conditions under which 

collaborative governance will be more or less effective as an 

approach to policy making and public management. (Ansell & 
Gash, 2008, s. 18,). 

Citatet visar att det inte finns någon universallösning på hur organisationer ska 

ledas utan varje organisation är unik, vilket medför att olika problem och 

situationer uppstår som kräver specifik ledning. Collaborative Governance 

innefattar såväl informella som formella relationer när det gäller 

problemlösning och beslutsfattande. 

Samverkan kan, enligt Ansell och Gash (2008), underlättas mellan offentliga, 

ideella och privata aktörer av vardagliga administrativa policyprocesser. Det 

krävs dock tre saker nämligen stöd, ledarskap och ett forum där de kan verka. 

Stödet har som uppgift att identifiera de policyproblem som ska lösas. 

Ledarskapet samlar de olika aktörerna i ett forum och slutligen samverkar 

aktörerna i forumet för att utveckla strategier, lösningar och svar. 

Vid samverkan har följaktligen olikheter i hanteringen av kunskaps- och 

förklaringsmodeller, regelsystem, organisatorisk situation eller struktur 

betydelse för hur konkret samverkan gestaltar sig. Det är därför viktigt, för att 

åstadkomma en så framgångsrik samverkan som möjligt, att dessa faktorer 

identifieras, lyfts fram och diskuteras. Samtidigt bör det poängteras att olikheter 

inte bara innebär hinder utan de kan i stället vara utvecklande och stimulerande 

för samverkan. Det kan även förhålla sig på ytterligare ett sätt, det vill säga att 

många skillnader är av en sådan karaktär att de inte låter sig elimineras eller 

upplevas som stimulerande av aktörerna. Då återstår bara att lära sig att leva 

med dem. Viktigt är dock att både skillnader och likheter tidigt synliggörs och 

diskuteras inom och mellan de samverkande organisationerna (Danermark, 

2003). 

Samverkan som process 

Hertting (2003) menar att utvecklingen av samverkan kan beskrivas som en 

process. Först samtalar och utbyter aktörerna information för att kunna etablera 

en samsyn och finna olika handlingsalternativ (Salin Andersson, 1989). Syftet 

är att etablera ett samförstånd kring strategier för att nå målet. Lyckas detta 

menar Hertting att en samverkan etablerats. Andra forskare använder liknande 

begrepp för att beskriva processen för hur samverkan etableras. Andersson 

Högberg (2010) har belyst en samverkansprocess utifrån en studie om 

samverkan mellan Norrköpings kommun och Arbetsförmedlingen i 

Norrköping. Andersson Högberg inspireras utifrån behovet att åstadkomma 
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samsyn kring mål. Här kan begreppet samsyn ses synonymt till Herttings 

begrepp samförstånd. Andersson Högberg problematiserar samsyn utifrån att 

aktörer från flera organisationer med olika bakgrund, uppgifter och 

målsättningar är inblandade. Hon menar att begreppet samsyn är den yttersta 

förutsättningen för samverkan. Samsyn relateras till förmågan att formulera en 

gemensam målsättning. Här förs ett resonemang om uppsatta mål i relation till 

en meningsskapande process. En sådan process framstår som nödvändig för 

samsyn i verksamheter präglade av heterogenitet och mångtydighet. Andersson 

Högberg menar även att meningsskapande ska ses som en social process där 

aktörerna interagerar och påverkar varandra och som verkar i hela 

organisationen, inte bara utifrån ledningens perspektiv (jfr. Lant, 2002). En 

slutsats som kan dras är att samsyn är svårare att etablera i en gemensam praktik 

om den enbart konstrueras top-down. Istället måste samsynen förankras i det 

praktiknära arbetet och hos dess aktörer, det vill säga skapa en samhandling 

(Andersson Högberg, 2010). 

Även Hjortsjö (2006) studerar samverkan och riktar fokus mot en 

familjecentral där ett koordinerat arbete mellan aktörer från socialtjänsten, 

skolan och sjukvården sker. Vid analysen använder hon Berggrens (1982) 

samarbetsmodell där begreppen koordination, kollaboration, konsultation och 

integration är centrala. Berggren menar att hur mycket aktörer låter sig 

involveras i samarbete avgörs av organisationernas olikheter i synen på 

samarbete och samarbetets villkor. Detta förhållande innebär också att problem 

lätt uppstår. Hjortsjö (2006) utvecklar Berggrens (1982) samarbetsmodell i 

relation till det sociala arbetet. Innebörden i koordination kännetecknas ofta av 

att vara informell och spontan, det vill säga att det kan ses som 

informationsöverföring genom olika typer av spontana, informella möten. 

Vad beträffar kollaboration kännetecknas denna av att vissa frågor görs till 

gemensamma medan andra (merparten) betraktas som att de tillhör det egna 

ansvarsområdet. I Hjortsjös tolkning handlar det inte bara om samverkan mellan 

enheter, utan även om samarbete mellan yrkesverksamma i särskilda frågor. 

Detta kan ses som en partiell samhandling genererad i planerade gemensamma 

arbetsmöten. 

Hjortsjö (2006) lyfter även fram Berggrens tredje begrepp konsultation och 

en tolkning är att detta är en form av tillfälliga inhopp mellan organisationerna, 

eller tillfälligt utbyte av erfarenheter och kunskaper som ofta är 

situationsbetingade och där avsikten är att bekanta sig med varandras expertis 

och kompetens. Detta kan sammanfattningsvis betecknas som enkelriktad 

rådgivning professionella emellan till skillnad från kollaboration som är ett 

ömsesidigt utbyte. Det kan förstås som en faktor i ett gemensamt 

meningsskapande med avgörande betydelse för huruvida man hamnar i en 

samordning, samarbete eller samverkan. 

Slutligen kan begreppet integrering tillföras som en sammansmältning av 
aktörernas skilda praktiker grundad i en samsyn och samverkan i ordens 
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egentliga mening. Hjortsjös (2006) resultat visar på ett enklare utbyte och pekar 

på att skilda enheter värnar om sina domäner. Hjortsjö finner att aktörerna 

genom de dominerande samarbetsformerna är knutna till sina 

moderorganisationer och de arbetsuppgifter som där skall utföras. En slutsats 

som dras är att samarbetet är en integrerande taktik som gör att yrkesgrupper 

närmar sig varandra i det gemensamma arbetet, samtidigt som aktörerna står 

kvar med ”ena foten” hos moderorganisationen och ”skyddar” sin kompetens 

och sin yrkesidentitet. Samarbete tydliggör olikheter som finns mellan 

discipliner och är därmed även en särskiljande strategi. 

För att förstå samverkan ytterligare används Furenbäck (2012) som menar att 

ökad förståelse av en studerad samverkansprocess nås genom att beskriva och 

tolka skeenden som antas påverka utvecklingen av samverkan. Processen 

beskrivs både utifrån vertikal och horisontell integrering inom och mellan 

organisationer. Två olika strategier för utvecklingen av samverkan identifieras; 

den linjära hierarkiska modellen respektive den dynamiska modellen. 

Furenbäck (2012) samt Lorange och Roos (1992) använder det linjära 

perspektivet för att förstå samverkan och hur den utvecklas i en linjär process 

genom tre olika faser, formering, implementering och vidareutveckling. 

Formering innebär att aktörerna får ett intresse för att samverka och inleder en 

förhandling om en överenskommelse (Arnesson & Furenbäck, 2019). Det 

överensstämmer med utvecklingen av det som Vedung (2006) definierar som 

ett nätverk. Implementering i sin tur bygger på att aktörerna når en gemensam 

förståelse för vad de avser att implementera för att sedan övergå i 

vidareutveckling med innebörden att samverkan fortsätter att utvecklas genom 

hela implementeringen (Lorange & Roos, 1992). Furenbäck (2012) menar att 

det i samverkansprocesser finns en kritisk period under 

institutionaliseringsfasen, men att den är övergående samtidigt som 

vidareutvecklingsfasen ger en illusion av att samverkan nu kan fortgå 

problemfritt. 

Det linjära perspektivet kritiseras av flera forskare, vilka framhåller att det 

perspektivet är otillräckligt för att skapa förståelse då komplexa organisationer 

har benägenhet att förneka betydelsen av en konfliktberedskap (Arnesson & 

Furenbäck, 2019; Kernick, 2006; Plsek & Greenhalgh, 2001; Svensson & Otter, 

2001). Ett alternativt perspektiv på samverkansprocesser, är enligt Furenbäck 

(2012) det dynamiska perspektivet som är utvecklat av Sherif och Sherif (1979) 

med avsikt att försöka förstå gruppers relationer och interaktioner inom 

organisationer. De menar att gruppens relation till andra grupper påverkas av de 

rådande relationerna inom sin egen grupp. Det överensstämmer med Liljegrens 

(2008) resonemang om att organiseringen av det interna arbetet på en 

arbetsplats påverkar relationerna till andra professionella grupper. Han 

konstaterar att det interna och externa gränsarbetet hänger samman på ett 

komplext vis (Liljegren, 2008 s. 55). 
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Mandell och Steelman (2003) har sammanställt ett antal centrala aspekter 

som är viktiga att belysa i samverkan. Aspekter som att aktörer måste kunna 

hantera olika problemorienteringar och mål, olika grader av ömsesidigt 

beroende, att det är olika i vilken grad deltagarna anstränger sig, om de önskar 

att samverka samt vilken grad av organisatorisk förändring som avses. De 

identifierade faktorerna tydliggör att de samverkande aktörerna utgår från en 

mångfald av perspektiv. 

Studiens analysmodell växer fram 

Med utgångspunkt i de teoretiska beskrivningarna av implementering och 

samverkan som redovisats har en analysmodell utvecklats i tre steg. I det första 

steget konstrueras en modell utifrån begreppet implementering och i nästa steg 

en modell utifrån begreppet samverkan. Slutligen, i det tredje steget 

sammanförs och utvecklas de båda modellerna till en analysmodell som  

används vid analysen av det empiriska materialet. 

Implementeringsprocessen 

Beskrivning av implementeringsprocessen i modellen nedan har utgått från 

samgående, institutionalisering och splittring (se figur 2, sid 10). De tre faserna 

har sedan, inspirerad av Fixsen et al. (2005), tillförts de sex konsekutiva stegen 

i en implementeringsprocess. För att detta ska vara möjligt har både 

implementeringsflödet och senare också samverkansflödet delats in i fyra olika 

stadier: idéstadiet, intentionsstadiet, formaliseringsstadiet och praktikstadiet. 

Först har samgående i analysmodellen åtskilts i två stadier som benämnts idé- 

och intentionsstadie. Institutionalisering har i sin tur delats in i ett 

formaliseringsstadie och ett praktikstadie. Slutligen har splittringen av det 

institutionaliserade projektet analyserats utifrån interna så som externa faktorers 

påverkan på den institutionaliserade praktiken till förändring. Den har i 

analysmodellen praktikstadiet efter att är några år förflutit som 

institutionaliserad praktik som analysraster. 
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Faser Stadier Implementeringsflöde 
 

Samgående 

Idéstadiet Undersöka behovet av  samt 

förutsättningar för förändringar 

 

Intentionsstadiet Förankra behovet av förändring. 
Välja metod och planera genomförande 

 

 
Institutionalisering 

 

 
…………………… 

Splittring  

 

Formaliseringsstadiet Utbilda i den nya metoden 
Stödja när metoden börjar användas 

 

Praktikstadiet 

………………………… 
 

Långsiktigt vidmakthållande 

…………………………………………. 
 

Figur 3. Analysmodell av en implementeringsprocess 

De fyra stadierna hanterar en form av stillbildsproblematik men utifrån en 

implementeringsstudie som denna kan de betraktas som på varandra följande 

stadier i en implementeringsmodell av ett projekt. Analysmodellen måste sedan 

fyllas med det specifika problemets konturer – det vill säga implementering av 

ett stödboende, genom samverkan mellan fyra olika organisationer. 

Under idéstadiet används Fixsen et al. (2005) första steg i 

implementeringsprocessen. Här riktas fokus mot hur idén till projektet växer 

fram, hur aktörerna tillsammans identifierar behov av förändring och på bästa 

sätt möter de behov som identifieras. Under detta stadie  påbörjas arbetet att 

formera ett vi och grunden för samgående läggs. Insikt om behov av förändring 

eller nya insatser växer ofta fram genom kunskap om att det befintliga 

arbetssättet är otillräckligt eller att det tillkommit nya dimensioner på problemet 

som pekar på behovet av en förändring av rådande praktik. Fixsen et al. (2005) 

menar att efter att behovsinventeringen väl är gjord i alla dess delar och 

resursbehoven kartlagda och tillgodosedda, kan aktörerna i projektet formulera 

en implementeringsplan. 

Under det andra stadiet, intentionsstadiet, fortgår samgåendet. Här är Fixsens 

et al. (2005) andra och tredje steg i fokus men här används inte implementering 

i samma betydelse. Implementering ses här som en övergripande tanke vid 

samverkan kring ett projekt, det vill säga att aktörerna når en gemensam 

förståelse för vad de avser att implementera (jfr. Furenbäck, 2012). 

Inledningsvis krävdes en kartläggning av behoven och en motivering för 

nödvändigheten av en förändring. Här måste alla nivåer medvetandegöras om 

behovet och att de är överens. Här ingår både professionella företrädare, chefer, 

politiker och övriga intressenter som på ett eller annat sätt påverkas eller 

involveras i förändringsarbetet. Under detta stadie blir aktörerna ett vi som 

gemensamt genom samverkan väljer metod att implementera och genomföra 

modellen. 

I det tredje stadiet, formaliseringsstadiet, används Fixsens et al. (2005) fjärde 

och femte steg i implementeringsprocessen. Det handlar om att förstå de 

processer som stöttar och vidmakthåller den övergripande processen avseende 
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implementeringen av projektet. Det är nu som institutionaliseringen av projektet 

tar fart och integreras i respektive organisation. Att som praktiker känna till vad 

den implementerade metoden kännetecknas av kräver utbildning och 

organisatoriska resurser. Arbetet i projektet har nu fått tydligare strukturerade 

former och en integrering av projektet i de olika verksamheterna har blivit 

synligt. 

Under det fjärde stadiet, praktikstadiet, fortgår institutionaliseringen. 

Implementeringen betraktas här med hjälp av Fixsens et al. (2005) begrepp 

långsiktigt vidmakthållande. De menar att en implementering inte 

nödvändigtvis är avslutad när projektet i sig tar slut. Det kan ta lång tid innan 

en ny arbetsmetod är helt implementerad. I det skedet är metodens fortlevnad i 

fara genom att det i organisationer kan ske mer eller mindre intern förändring 

på kort eller lång sikt. Det finns även externa hot i form av att det i omvärlden 

sker förändringar som kan vara av betydelse för fortlevnaden av det som en 

gång blivit implementerat. Detta blir också synligt i studiens sista kapitel som 

behandlar splittringen där jag kopplar omvärldsförändringar till det 

implementerade projektet och vilka effekter dessa omvärldsförändringar 

medför på projektet. 

Samverkansprocessen 

Även vid analysen av samverkansprocessen har jag utgått från samgående, 

institutionalisering och splittring (se figur 2, sid 10) och de fyra stadier som 

identifierats: idé-, intentions-, formaliserings- och praktikstadiet (se figur 3, sid 

38). Genom att följa de konstruerade stadierna i implementeringsprocessen och 

fylla dem med de konstruerade stegen i samverkan, ökar möjligheten att få en 

koherent bild av resultatet i studien. För att hålla samman de två 

analysmodellerna, implementering och samverkan, hanteras de fyra stadierna 

även i denna analysmodell som en stillbildsproblematik men denna gång med 

utgångspunkt i ett samverkansperspektiv. Det kan betraktas som på varandra 

följande steg i en implementering av ett samverkansprojekt. Skillnaden är att 

här är utvecklandet av samverkan i fokus. Varje analysmodell bör fyllas med 

det för det analyserade problemets specifika konturer, i föreliggande fall 

samverkan inom ett implementeringsprojekt. 
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Figur 4. Analysmodellen av en samverkansprocess 

För att förstå den väg som analyserats i projektet har den markerats med röda 

pilar. I det första stadiet idéstadiet används Vedungs (2006) diskussion kring 

spontana nätverk. Vedung beskriver som en idealtyp hur ett nätverk spontant 

kan uppstå mellan olika aktörer kring frågor som intresserar dem och som 

kräver en gemensam lösning. Fokus riktas framförallt på bildandet av nätverk 

med den specifika formen av bottom-up och demokratiska processer som sker 

inom nätverket. Till begreppet nätverk tillförs i analysen begreppet formering 

för att fördjupa förståelsen för det inledande skedet (Lorange & Roos, 1992; 

Furenbäck, 2012). 

I intentionsstadiet tillförs begreppet meningsskapande processer, vilket 

handlar om att enas om en viss målsättning (Furenbäck, 2012; Andersson 

Högberg, 2010; Danermark, 2005). Andersson Högberg (2010) talar om samsyn 

och samhandling där samhandlingen är nyckeln till vad som senare händer i 
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formaliseringsstadiet utifrån Danermarks (2003) olika nivåer. Danermarks 

begrepp samverkan i termer av formalisering ska ses som att samordning, 

samarbete och samverkan representerar olika nivåer från en svagare till en 

starkare interaktion. Det innebär att samordning, samarbete och samverkan 

utgör tre varianter på Andersson Högbergs (2010) definierade samhandling. En 

kombination av Andersson Högbergs resonemang om samsyn och samhandling 

med Lorange och Roos (1992) och Furenbäcks (2012) diskussion kring 

formering och implementering ökar möjligheten att förstå hur samverkan växte 

fram. Det är inte ovanligt att samverkansprojekt stannar vid samordning eller 

samarbete vilket kan påverkar implementeringen av ett projekt negativt. Här 

används inte implementering i samma betydelse som Fixen et al. (2005) utan 

som en övergripande tanke vid samverkan, det vill säga att aktörerna når en 

gemensam förståelse för vad de avser att implementera (jfr. Furenbäck 2012). 

Under formaliseringsstadiet används åter Danermark (2005) och Furenbäck 

(2012). Här är framför allt Danermarks (2005) begrepp samverkan närvarande, 

men även i viss mån Furenbäck (2012). Samverkan har etablerats och projektet 

är igång och det handlar i detta stadie mycket om att förstå de processer som 

stöttar och vidmakthåller den övergripande processen avseende 

implementeringen. 

I det avslutande praktikstadiet betraktas samverkan med hjälp av Hjortsjö 

(2006) och Furenbäck (2012) i ett perspektiv av långsiktigt vidmakthållande. 

Hjortsjö resonerar i sin avhandling om vad som kan uppfattas vara ett 

praktikstadie. Hjortsjö diskuterar utifrån Berggrens (1982) samarbetsmodell 

Här hävdas emellertid att det kan betraktas som en mer generell fråga än som 

Berggren behandlar dem, nämligen att de fyra aspekterna utgör dimensioner av 

samhandlingar snarare än det mer specificerade samarbete. Andersson Högberg 

(2010) poängterar vikten av att intentioner omvandlas till konkret innehåll. I 

schematiseringen tänks formaliseringen utgöra den medierade länken mellan 

intentioner och praktik. När det gäller begreppet konsultation ses denna 

interaktion som en slags ingång, där de ingående aktörerna av en tillfällighet 

möts kring en fråga och får rollen i den schematiska modellen som något som 

banar väg för vad som bör ske på formaliseringsstadiet. Konsultation blir i detta 

sammanhang ett uttryck för förekomsten av beröringsytor mellan aktörerna. 

I relation till min tidigare terminologi utgör intentionsstadiet konstruktionen 

av en idé medan de två senare dimensionerna kommer att utgöra projektets 

egentliga innehåll från formalisering till praktik. 

Studiens analysmodell 

De två ovan beskrivna modellerna sammanförs (se figur 3, sid 38 och figur 4, 

sid 40) i ett tredje steg till den analysmodell som använts vid analysen av det 

empiriska materialet. Sammanslagningen av modellerna ökar tydligheten för 

hur implementeringsprocessen ställde olika krav på samverkan i olika 
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skeenden. Den visuella modellen hjälper till att på ett strukturerat sätt analysera 

och tolka det empiriska materialet i studien. 

I figur 5 (se nästa sida) kombineras implementeringsprocessens och 

samverkansprocessens olika komponenter. De placeras sedan in i de 

konstruerade steg som jag kunnat urskilja i projektprocessen. Analysmodellen 

skapar en översiktlighet som hjälper till att förstå hur de olika processerna av 

implementering och samverkan ömsesidigt påverkar varandra. 

Modellen visar hur analysen av implementeringsprocessen strukturerats och 

kombinerats med den samverkansprocess som förelegat i projektet. I 

metodavsnittet redogörs för hur modellen konkret användes vid analysen av det 

empiriska materialet. 
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Figur 5. Analysmodell av studien 
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Metod 

Kapitlet inleds med en presentation av studiens kvalitativa forskningsansats, 

praktiknära forskning följt av forskarrollen från aktionsforskning till 

följeforskning.  Därefter redogörs för hur insamlingen av det empiriska 

materialet gått till med hjälp av kvalitativ intervju, observation och 

dokumentanalys. Vidare beskrivs hur licentiatavhandlingen tar form där 

genomförandet av studien beskrivs schematisk med utgångspunkt i studiens 

olika faser och stadier. Även min förförståelse  samt de forskningsetiska 

förutsättningar som studien tar sin utgångspunkt i redovisas. Avslutningsvis 

diskuteras studiens analysmetod,  vetenskapliga kvalité och avslutas med en 

metoddiskussion. 

Kvalitativ forskningsansats. 

Min utgångspunkt är att det är personerna i de olika samverkande 

organisationerna som är aktörer. Därmed är det aktörsperspektivet som är det 

centrala vid insamling av det empiriska materialet. Det innebär att det är 

aktörernas uppfattning, handlingar, erfarenheter och kunskap som står i fokus. 

Med denna utgångspunkt är valet av en kvalitativ forskningsansats det naturliga. 

En sådan kvalitativ ansats är ett lämpligt val när människor och människors 

handlande studeras i avsikt att fördjupa förståelsen för varför skeenden och 

interaktioner uppstår. Vidare försöker jag att fånga respondenternas 

meningsskapande aktiviteter under projektets olika processer. Utifrån den 

kvalitativa ansatsen söks därmed förståelse för aktörernas tänkande och 

handlandande i interaktion med de personer som de samverkar med. Det innebär 

att jag närmar mig respondenterna med avsikt att komma så nära som möjligt 

för att kunna ta del av interaktionen mellan de deltagande aktörerna samt fånga 

deras sociala handlingsmönster. Valet innebär att jag var nära respondenterna 

under hela projektet från idé och metodutveckling till implementering. 

Angreppssättet kan relateras till vad som benämns aktionsforskning och som 

återfinns under paraplybegreppet praktiknära forskning (Rönnerman, 2018; 

Kemmis, 2009; Aagaard Nielsen & Svensson, 2006). Jag väljer att i den fortsatt 

framställningen använda begreppet aktionsforskning. Ytterligare en 

utgångspunkt för mitt angreppssätt är att det inte alltid räcker med att undersöka 

enbart utifrån en metod, utan det är nödvändigt att kombinera flera olika 

vetenskapliga metoder. Detta förfaringssätt kan beskrivas genom beteckningen 

metodtriangulering eller med det begrepp jag väljer att använda: mixade 
metoder (Cohen, Manion & Morrison, 2017; Creswell & Poth, 2017). När flera 

metoder används förstärks möjligheten att teckna en mer nyanserad bild och 
visa att det vetenskapliga problemet består av många aspekter, som på olika sätt 
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påverkar och samspelar med varandra. Genom att undersöka fenomenet på flera 

sätt fördjupas förståelsen och samband kan upptäckas. Det medför att de olika 

metoderna kan förstärka eller motsäga varandra och på så sätt öka studiens 

validitet och tillförlitlighet (Cohen, Manion & Morrison, 2017; Creswell & 

Poth, 2017). 

De mixade metoderna som används i denna studie är kvalitativa 

intervjuer/samtal, observationer och dokumentanalys. Valet av metoder innebär 

att jag samlat in såväl primär- som sekundärdata. Primärdata kan hänföras till 

de kvalitativa intervjuerna/samtalen med personer i de samverkande 

organisationerna samt deltagande observationer vid möten mellan företrädare 

för de olika samverkande organisationerna. Sekundärdata utgörs av information 

som andra sammanställt, det vill säga rapporter och protokoll från de deltagande 

aktörerna. Sammanfattningsvis är den kvalitativa forskningsansatsen, med 

utgångspunkt i mixade metoder relevant när fokus riktas mot en stödmodells 

utveckling och implementering samt den samverkan som tog form mellan 

organisationerna. 

Från aktionsforskning till följeforskning 

Ursprungligen involverades jag i projektet i rollen som utvärderare och 

utvecklare vilket kan betecknas som aktionsforskning. Karaktäristiskt för 

aktionsforskningen är att den är deltagarinriktad (Hansson, 2003). Rönnerman 

(2011) menar att: 

Aktionsforskning bygger på antagandet att de yrkesverksamma 
själva har kunskap om sin praktik och därför även är bäst 

lämpade att identifiera områden för utveckling/förändring. 
(Rönnerman, 2011, s. 53) 

Citatet visar att de yrkesverksamma är ytterst viktiga för att såväl identifiera 

problem som att skapa utveckling och förändring. Aktionsforskningen i likhet 

med den kvalitativa forskningsansatsen utgår från ett hermeneutiskt 

kunskapsideal (Denscombe, 2018; Hansson, 2003). Den operationella delen 

inom aktionsforskningen kan beskrivas utifrån olika steg i en process eller som 

en spiral av aktiviteter i termer av att planera – agera – observera – reflektera. 

Det innebär en process från att planera en aktivitet, följa denna systematiskt 

genom att observera vad som händer och analysera insamlat material samt att 

reflektera över vad som skett och vad dessa nya insikter/kunskaper kan leda till 

(Rönnerman, 2011). Analys och reflektion leder till nya frågor som kräver nya 

aktiviteter som i sin tur leder till reflektion som genererar nya frågor, likt en 

hermeneutisk spiral. Forskaren följer hela processen och samlar in empiriska 

material genom att kombinera deltagande observationer, kvalitativa 
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intervjuer/samtal, dokumentanalyser av centrala dokument och 

mötesanteckningar. 

Vidare är aktionsforskningens grundläggande idé att kunskap utvecklas i ett 

nära samarbete mellan forskare och deltagare. Forskningsprocessen präglas av 

dialog och gemensam reflektion och en återkommande fråga var: Hur är det 

möjligt att förstå det som sker? Dialogen och förändringsprocessen är således i 

fokus och såväl deltagare som forskare är aktiva och bidrar till en förändring av 

verksamheten utifrån sina respektive perspektiv (jfr. Ödman, 1975, 1981; 

Wahlberg, 1998). Ödman (1981) menar att aktionsforskningen snarast bör ses 

som ett uttryck för ett förhållningssätt hos forskaren. Kunskapen söks i praxis 

eftersom denna leder till en större förståelse för verkligheten och forskaren 

eftersträvar genom systematisk utprövning en ständigt fördjupad förståelse. 

Förhållningssättet innefattar en dialektik mellan att upptäcka det nya och att 

pröva förändring. Det möjliggör även för forskaren att utveckla ett kritiskt 

perspektiv på det studerade fältet och en högre analysnivå där aktörerna 

försvinner (Wahlberg, 1998; Ödman, 1975). Studien kan således sägas bygga 

på ett kontinuerligt växelspel mellan teori och empiri där den processuellt 

ackumulerade förståelsen av forskningsfenomenet står i fokus. Tyngdpunkten 

ligger på att, under olika steg i forskningsprocessen, omtolka det forskaren ser 

för att nå en gradvis ökad förståelse som kan leda till ett blottläggande av 

underliggande meningar och mönster. För att upptäcka eventuella mönster kan 

analys av empirin såväl kombineras med, som föregripas av litteraturstudier av 

olika slag (Alvesson & Sköldberg, 2017). 

En brytpunkt i min roll som forskare inföll vid genomförandet av en 

Framtidsverkstad år 2007 då min roll som aktionsforskare på eget initiativ 

övergick till att bli följeforskare (jfr. Ellström, 2009; Brulin & Svenssons, 

2010). Skillnaden är att följeforskning snarare är en metod för utvärdering än 

praktiskt deltagande i förändringsarbetet. Idén med att forska och utvärdera 

genom följeforskning handlar i likhet med aktionsforskning om ett ömsesidigt 

utbyte av kunskap och att bidra till att projekt bättre styr mot sina mål, men med 

mindre faktiskt deltagande av forskaren i arbetsprocessen (Svensson & Sjöberg, 

2009). Följeforskning kan alltså användas som metod för utvärdering och 

verksamhetsutveckling där forskare och praktiker arbetar nära tillsammans. 

Följeforskaren ska löpande ge synpunkter och råd genom en framåtsyftande och 

utvecklingsstödjande ansats. Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett 

kontinuerligt lärande i projekt och praktik. Ett annat syfte är att sprida kunskap 

utanför projektet så att fler kan ta del av de lärdomar och modeller som 

utvecklas inom projektet. 

Ändamålet med följeforskningen är att dokumentera projektets process och 

bidra med förbättringsförslag om de insatser som bedrivs i projektet. I ett 

samspel mellan följeforskare och berörda utformas och genomförs 

följeforskningsuppdraget, med en tydlig fördelning av arbetsuppgifter mellan 
följeforskare och projektetansvariga. Följeforskningen ska i likhet med 
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aktionsforskningen utföras som en cyklisk process som innefattar datainsamling 

och analys samt gemensamma möten där tolkning och validering av resultat och 

feedback ligger i fokus. Följeforskningen ska bidra till lärande, utveckla 

kunskap angående resultat, effekter och aktiviteter ur ett vetenskapligt hållbart 

synsätt samt bidra med underlag som kan användas i den offentliga debatten 

och opinionsbildning (Ellström, 2009). I en tolkning av Brulin och Svenssons 

(2010) betonas även närhet, kontinuerlig återkoppling och att följeforskningen 

ska vara till direkt nytta för berörda. Detta innebar också att min förändrade 

forskarroll från aktionsforskare till följeforskare inte blev någon motkraft under 

splittringsfasen. 

Detta kan härledas till att under projektets samgåendefas och inledande 

institutionaliseringsfas kom forskarrollen att ta formen av aktionsforskning, för 

att sedan förändras under senare delen av institutionaliseringsfasen till att anta 

en följeforskarroll. En roll som jag sedan hade under resterande delen av 

studien. Både i rollen som aktionsforskare och följeforskare är utgångspunkten 

en grundläggande idé om att den kunskap som erhålls kontinuerligt görs brukbar 

och återförs till praktikerna på fältet. Men att löpande återkoppla iakttagelser 

och därigenom aktivt delta i en förändringsprocess kan medföra att forskaren 

uppfattas som en del av projektet. Jag försökte dock medvetet balansera rollerna 

som aktionsforskare, följeforskare samt kritisk iakttagare. I rollen som kritiker 

var syftet att peka på möjligheter till förändring och utveckling av 

samverkansprojektet. Den kritik som framförts av mig har av de samverkande 

organisationerna mestadels bemötts på ett konstruktivt sätt. Ofta har frågor och 

problem diskuterats och pragmatiska lösningar hittats, men det har även funnits 

problem vars lösningar inte varit helt tillfredsställande. Min bedömning är att 

det förekom en öppen dialog som jag grundar i en känsla av ett delat och 

gemensamt engagemang i en strävan att nå en egentlig samsyn. 

Insamling av empiriskt material 

Del ett och två i studien, samgående och institutionalisering, kan beskrivas som 

en förloppsstudie medan den avslutande delen splittring snarast kan liknas vid 

en stillbildsstudie. Samtidigt väger alla tre faser lika analytiskt i slutresultatet. 

De kvalitativa intervjuerna/samtalen hade olika karaktär. Under samgående- 

och institutionaliseringsfasen var fokus en pågående process, det vill säga att de 

intervjuer och observationer som genomfördes gjordes under projektets 

implementering. Under splittringsfasen av studien hade de kvalitativa 

intervjuerna och samtalen en mer retrospektiv karaktär och respondenterna bads 

att rekonstruera projektets olika processer med den risk det innebär för 

minnesluckor kring vissa skeenden alternativt att informanterna vill lägga 

tillrätta vissa skeenden, en risk som Merriam (2015) menar kan föreligga. I 

följande avsnitt presenteras de fyra metoder som användes för att samla in det 
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empiriska materialet: nämligen kvalitativa intervjuer/samtal, deltagande 

observationer, dokumentanalys samt framtidsverkstad. 

Kvalitativa intervjuer/samtal 

De kvalitativa intervjuerna/samtalen kännetecknas av att de är flexibla och 

semistrukturerade. Centralt är respondentens erfarenheter, upplevelser och 

kunskap som hen vill dela med sig av. Målet är att finna aspekter och kvalitéer 

som är centrala för samverkan och speciellt intressanta för en framtida 

utveckling av samverkan och konsolidering av projektet. Den kvalitativa 

intervjun kan beskrivas som ett samspel mellan två människor och således 

betraktas mer som ett samtal än utbyte av frågor och svar (jfr. Patten, 2013; 

Cohen, Manion & Morrison, 2017; Merriam, 2015; Trost, 2010). Vid 

genomförandet av de kvalitativa intervjuerna/samtalen var min strävan generellt 

att föra ett samtal under relativt fria och flexibla former. Det var viktigt att 

försöka skapa en avspänd och trygg atmosfär för att så lite som möjligt påverka 

processen. Ambitionen var att skapa ett subjekt – subjekt förhållande mellan 

mig och respondenten. Min roll var inriktad på att öka respondentens möjlighet 

att vilja berätta om sina erfarenheter, upplevelser av och kunskap om projektet, 

men även att tillsammans med mig reflektera vidare över projektet i ett försök 

att främja dess utveckling. Min uppgift blev att stanna upp, ställa följdfrågor 

samt be om förtydligande och hur respondenterna såg på utveckling av projektet 

(jfr. Trost, 2010, Merriam, 2015). 

Intervjuerna genomfördes i de flesta fall på respondenternas arbetsplatser i 

en för dem trygg miljö. I något fall träffades vi och genomförde intervjuerna 

utanför deras arbetsplats, men då fick de i samtliga fall själva bestämma var 

intervjuerna skulle genomföras. Det kändes viktigt att respondenterna kände sig 

trygga i mötet för att de lättare kunna prata fritt om det som för tillfället var 

aktuellt beroende på i vilken del av implementeringen de befann sig. 

Strävan var att få en så verklighetsnära bild som möjligt av projektets olika 

processer, samt att fånga ett skeende som det kunde tolkas och reflekteras kring. 

Avsikt var att deltagarna lättare skulle acceptera min närvaro och att bilden 

därmed blev så sanningsenlig som möjligt och att en detaljerad version av hur 

de såg på samverkan och projektets utveckling skulle framträda. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades av mig eller av externa transkriberare. Vid två 

tillfällen medförde tekniska problem att det i stället togs anteckningar, som 

sedan i direkt anslutning till intervjuerna renskrevs (jfr. Alvesson & Sköldberg, 

2017; Denscombe, 2018). 

Under våren 2006, några månader efter att projektet påbörjats, genomfördes 

de första kvalitativa intervjuerna/samtalen. Inför intervjuerna gjordes ett 

selektivt strategiskt urval (jfr. Alvesson & Sköldberg 2017; Denscombe, 2018), 

vilket resulterade i att fyra personer i ledande ställning inom de respektive 

organisationerna tillfrågades om medverkan. Valet kan betraktas som ganska 

självklart eftersom dessa fyra personer var initiativtagare och i större eller 
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mindre omfattning kan ses som eldsjälar i projektet (jfr. Merriam, 2015). 

Intervjuerna fokuserade på start- och samgåendeprocessen, det vill säga den 

gemensamma bakgrunden till projektet samt den utslussningsproblematik som 

förelåg av intagna vid Kriminalvården. Under år 2007 genomfördes ytterligare 

fem intervjuer: två med personal hos socialtjänsten, två med personal hos 

frivården och en med företrädare för föreningen KRIS. Intervjuerna hade då 

fokus på hur de samverkande parterna arbetat med att komma till rätta med de 

brister, eller rättare sagt avsaknaden av samverkan som tidigt blev synligt 

(Hansson, 2006). I avslutningsskedet av institutionaliseringsfasen år 2008 

genomfördes ytterligare fem kvalitativa intervjuer/samtal: två med personal hos 

socialtjänsten, en med personal hos frivården och två med företrädare från 

föreningen KRIS. Fokus vid dessa intervjuer var institutionaliseringsfasens 

senare skeden. 

Inför intervjuerna samanställdes en intervjuguide (se bilaga 1, Intervjuguide 

åren 2006-2008) med några övergripande teman anpassade för den specifika 

situation projektet befann sig i för att i så stor utsträckning som möjligt ställa 

samma frågor till de intervjuade. Valet att använda en något strukturerad form 

av intervju kan relateras till Merriam (2015), som menar att en intervjuguide 

fungerar som ett stöd och behöver inte följas helt, utan fria följdfrågor kan 

användas beroende på den väg som intervjun tar (jfr. Kvale 1996). 

Intervjuguiden användes framför allt som kontroll för mig själv samt för att 

säkerställa att huvudfrågorna ställdes till samtliga respondenter, snarare än för 

att strikt styra samtalen. Det var fortfarande viktigt för mig att genomföra 

intervjuerna som en samtalsliknande konversation. Frågorna i intervjuguiden 

konstruerades på ett sätt så att respondenterna motiverades att öppet resonera 

kring frågorna. Ett öppet förhållningssätt användes med avsikt att skapa ett 

resonerande samtal med respondenterna i sökande efter så innehållsrika och 

mångfasetterade svar som möjligt. Fördelen med en delvis strukturerad form 

kan även relateras till flera forskare vilka menar att det underlättar systematisk 

analys av materialet (Denscombe, 2018; Alvesson & Sköldberg, 2017; 

Merriam, 2015). Intervjuerna utgick ifrån ett antal teman av övergripande 

karaktär. De intervjuer som genomfördes varade mellan en halv timme och en 

och en halv timme. 

Projektets splittringsfas var inledningsvis ingen planerad del av studien. Men 

vid en uppföljande träff med en tidigare informant stod det klart att något hade 

skett som medförde en splittring av projektet. Jag ansåg då att det skulle vara 

intressant att försöka förstå vad som låg bakom denna utveckling och vilka 

faktorer som ledde fram till den. För att kunna analysera det skeendet bedömde 

jag det nödvändigt att lyfta in ett nytt analytiskt redskap i form av (ny-
)nyinstitutionell teori. Jag valde i det skedet att återgå till ledningsnivån då jag 

ansåg att det var där svaren på hur och varför en nyorientering av 

utslussningsmodellen fanns. Intervjuer genomfördes med chefen för frivården, 
som varit med under alla tre faserna av projektet, samt ytterligare två personer, 
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den nye socialchefen inom socialtjänsten samt föreningen KRIS nye 

ordförande. De intervjuade personerna på ledningsnivå hade på ett eller annat 

sätt varit med om att initiera och genomföra förändringen/splittringen av 

projektet. Den mest pregnanta ändringen var att socialtjänsten lämnade 

huvudmannaskapet för projektet, som nu hade kontrakterats ut till föreningen 

KRIS. De kvalitativa intervjuerna/samtalen genomfördes även i detta fall i en 

strukturerad form (jfr. Alvesson & Sköldberg, 2017; Denscombe, 2018, 

Merriam, 2015), med tydligt mål att försöka fånga orsakerna till den beskrivna 

förändringen. De övergripande teman jag utgick från var metoden/stödboendet, 

mellan perioden 2010–2015, idag/förändrat läge samt ekonomi. Samtliga teman 

koncentrerades runt den nyordning som inträffat (se bilaga 2, Intervjuguide åren 

2014-2015). 

I det skedet genomfördes även fyra avslutande intervjuer: två med 

handläggare på socialtjänsten, en med en handläggare på frivården och en andra 

intervju med KRIS nye ordförande. Totalt har 21 kvalitativa intervjuer/samtal 

genomförts: 

Tabell 1. Kvalitativa intervjuer/samtal 

Under samgåendefasen år 2006 genomfördes fyra intervjuer med ledningspersoner 

och initiativtagare till projektet:  

1 socialtjänsten, Avdelningschef på socialtjänsten och ansvarig för projektet 

1 frivården, Chefen för frivården 

1 KRIS, Ordförande i föreningen KRIS 

1 Kalmarhem AB, Ansvarig för Kalmarhem ABs sociala engagemang 

Under år 2007 genomfördes fem tematiska intervjuer: 

2 socialtjänsten, Förste socialsekreterare och chefen för socialsekreterarna 
2 frivården, Chefen för frivården och en handläggare  

1 KRIS, Ordförande 

 
Under institutionaliseringsfasen år 2008 genomfördes fem strukturerade 

kvalitativa intervjuer/samtal med: 

2 socialtjänsten, förste socialsekreterare och chefen för socialsekreterarna 
1 frivården, chefen för frivården 

2 KRIS, ordförande och en person ansvarig för boendet 

 
Under splittringsfasen år 2014 genomfördes 3 kvalitativa intervjuer/samtal med 

ledande personer: 

1 socialtjänsten, socialchefen i Kalmar Kommun 

1 frivården, chefen för frivården 

1 KRIS, nye ordförande KRIS 

År 2015 genomfördes 4 intervjuer: 

2 socialtjänsten, förste socialsekreterare och handläggande socialsekreterare 

1 frivården, handläggare på frivården 

1 KRIS, nye ordförande KRIS 

 

Totalt 21 kvalitativa intervjuer/samtal 
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Valet av intervjupersoner motiverades av att jag ville möta de personer som 

faktiskt samverkade (inte enbart personer på ledningsnivå) och att jag var 

intresserad av deras erfarenheter av implementeringen och av nyordningen. 

Med viss förvåning framkom under de nya intervjuerna att det egentligen inte 

längre kunde talas om en fortsättning av projektet i institutionaliserad form. Det 

var framför allt upptäckten av att socialtjänstens roll hade förändrats som väckte 

en undran om hur stödboendet organiserades och vilka bakomliggande krafter 

som låg till grund för förändringen. Jag mötte nu något kvalitativt annorlunda, 

det var något annat som hade institutionaliserat än den ursprungliga modellen. 

Det kunde inte längre ses som en fortsättning eller ens som en marginell 

modifiering av projektet, utan snarast som en abort av socialtjänsten som 

projektägare. 

Det är viktigt att lyfta fram skillnader när det gäller fokus i de kvalitativa 

intervjuerna/samtalen under de olika faserna i projektet. Under samgående- och 

institutionaliseringsfaserna riktades intresset mot något pågående, medan under 

splittringsfasen låg intresset i intervjuerna på något som redan hade hänt. Det 

medförde att det var viktigt att ha en friare form av intervjuer under samgående- 

och institutionaliseringsfaserna medan en tydligare strukturerad form av 

intervju användes under splittringsfasen. 

Deltagande observationer 

När syftet är att studera samspel och interteraktion är deltagande observationer 

en ofta tillämpad metod. Metoden innebär att befinna sig i nära anslutning till 

respondenterna och få en möjlighet att skapa ett subjekt-subjekt relation och 

förutsättningar för att få en bild inifrån projektet (jfr. Denscombe, 2018; 

Alvesson & Sköldberg, 2017; Merriam, 2015). 

De deltagande observationerna genomfördes regelbundet vid 

projektgruppens möten. Vid dessa deltog representanter från de fyra 

samverkande organisationerna. De träffades regelbundet under samgående- och 

institutionaliseringsfaserna med intervaller av cirka fem till tio gånger per år. 

Jag medverkade vid de flesta möten som hölls under de två inledande faserna. 

Jag skrev även ned vad som sades och hur det sades samt hur själva 

interaktionen såg ut. Jag noterade exempelvis tidigt att de olika 

organisationernas företrädare gärna satte sig tillsammans organisationsvis, 

vilket skapade lite distans mellan de samverkande organisationernas 

företrädare. Efter att jag uppmärksammat detta vid ett möte satte sig deltagarna 

på ett annat sätt vid nästa tillfälle, vilket medförde att interaktionen förändrades. 

Syftet med mötena var oftast att diskutera utvecklingen i projektet och föra det 

framåt. Vid observationerna var jag även intresserad av interaktionen och 

samverkan i gruppen utifrån exempelvis maktrelationer: vem som initierade 

beslut, vem som var passiv i en fråga och varför samt hur de kommunicerade 

med varandra. Andra tillfällen när jag genomförde deltagande observationer var 

vid de regelbundna träffar som genomfördes mellan projektansvariga inom 
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socialtjänsten och frivården. I de fall där jag själv inte kunde delta fick jag 

tillgång till dokumentation som andra antecknat. 

Efterhand fick mötena en form av strukturerade samtal kring teman som var 

aktuella för den specifika fasen i processen. Deltagarna diskuterade och 

reflekterade då utifrån deras professionella roller. Vid dessa möten fungerade 

jag som en samtalspartner, ett bollplank och stöd i den pågående 

processutvecklingen av projektet. Det innebar att jag under delar av processen 

nästan kände mig som en del i projektgruppen. Det kan ses som fördelaktigt 

avseende möjligheter att ta del av så väl formell som informell information, men 

också skapa risken att go native (Merriam, 2015). Jag vinnlade mig dock om att 

trots mitt delvis nära deltagande som en gruppmedlem, säkerställa en 

distanserad hållning genom att inte vara involverad i själva skapandet av de 

förändringar som genomförts i projektet (jfr. Merriam, 2015). Denna hållning 

var även nödvändig för att kunna hålla fast vid en kritisk blick. Totalt har 20 

observationer genomförts: 

Tabell 2. Deltagande observationer 

Samgåendefasen år 2006–2007: 

Fem deltagande observationer vid strukturerade möten mellan aktörerna i projektet. 

Framtidsverkstad genomfördes (2007, februari) 

 
Institutionaliseringsfasen år 2007–2008: 

Fjorton deltagande observationer vid strukturerade möten mellan aktörerna i projektet 

 

Splittringsfasen år 2014–2015: 
Inga deltagande observationer genomfördes 

 

Totalt 19 deltagande observationer 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de deltagande observationerna ska ses i vid 

bemärkelse och innebar att jag iakttog och fick kunskap om hur det förhöll sig 

i den studerade praktiken. Det handlade om att observera vid olika möten utifrån 

frågor som: vad sker, vad sägs, hur interaktionen och samspelet ser ut mellan 

aktörerna. Vid observationerna deltog jag också som en samtalspart: det vill 

säga jag var ingen tyst observatör. Spradley (1980) menar att en observatörsroll 

som tar form av ett delvis deltagande i aktiviteten som genomförs men även har 

ett utifrånperspektiv kan ses som ett moderat observatörsperspektiv. 

Framtidsverkstaden 

Som ett steg i arbetet med att finna vägar att utveckla samverkan inom 

implementeringsprocessen genomförde deltagarna en framtidsverkstad efter ca 

ett år. Dearing (2007) menar att det är ett misstag om det saknas andra än 

metodutvecklaren som kan fånga de professionellas uppmärksamhet, förmedla 
kunskap och föra kommunikationsprocessen framåt. Jag har valt att beskriva 
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metoden kortfattat under egen rubrik då jag ombads att leda framtidsverkstaden 

och därför har svårt att renodlat placera den under observationsavsnittet. Om 

min roll inte varit att leda framtidsverkstaden hade rollen varit observatörens. I 

efterspelet av framtidsverkstaden skapades även ett antal dokument i form av 

vårdplaner (se bilaga 3, Vårdplan) och boendekontrakt (se bilaga 4, 

Boendekontrakt) vilka är en del av dokumentanalysen. 

En framtidsverkstad är en strukturerad och pedagogiskt inriktad metod med 

syftet att penetrera uppgiftscentrerade problem, att utveckla gemensamt fokus 

på uppgiften, samt att utveckla strategier för långsiktig och hållbar utveckling 

(Jungk & Müllert, 1984; Denvall & Salonen, 2000). En framtidsverkstad arbetar 

demokratiskt och med ett handlingsinriktat fokus där gruppdeltagarnas 

specifika kunskaper och erfarenheter gemensamt kommuniceras samt används. 

Målet är att genom jämlik och jämställd delaktighet gemensamt lyfta fram och 

förverkliga hållbara idéer och att konkretisera och praktiskt fördela det fortsatta 

arbetet med en given tidsplan. En avstämning och uppföljning av hur gruppens 

arbete utvecklas sker normalt efter omkring tre till fyra månader, eventuella 

justeringar diskuteras och det fortsatta arbetet planeras och konkretiseras. 

Dokumentanalys 

Dokumentanalysen har använts i relation till studiens syfte för att skapa 

förståelse för en övergripande kontext och sammanhang i genomförandet av 

projektet. Genom att samla in information från olika offentliga dokument och 

andra skriftliga informationskällor söks ett vidgat perspektiv på studieobjektet. 

Bryman (2018) menar att syftet med att använda dokument som empiri är att 

tolka det som skrivits. Han menar vidare att metoden är en typ av nivåmodell 

(jfr. Berg, 2003) som kan användas för att få fram lämplig information från 

offentliga dokument utan att behöva läsa från pärm till pärm. Berg (2003) 

beskriver metoden som en kombination av analyser av centrala, kommunala och 

andra relevanta dokument. Metoden består i grunden av sex analysnivåer men 

Berg menar att de utifrån det insamlade materialet kan reduceras till tre: 

målnivå11, regelnivå12 samt verksamhetsnivå13. Han menar att det handlar om 

att skapa en rimlig innebörd av ett material för att sedan kunna jämföra och 

analysera. Den insamlade dokumentinformationen består av styrdokument, 

avtal, skriftliga handlingsscheman, vårdplaner, mötesprotokoll eller fria 

mötesanteckningar. 

 

 

                                                        
11 Här analyseras dokumentens grundläggande människosyn och kunskapssyn 
12 På regelnivå analyseras skrivningar som är direkta påbud; skallsatser 
13 Intern verksamhetsnivå: På den här nivån analyseras dokumentets syn på hur vardagsarbetet kan 

gestaltas och vara utformat samt extern verksamhetsnivå: Här berörs externa relationer och hur de kan 
se ut 
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Tabell 3. Dokumentanalys 

Samgåendefasen år 2006-2007 

Organisation och myndighetsdokument  

 
Institutionaliseringsfasen år 2007-2008 

Resultatdokument från framtidsverkstaden samt ytterligare organisations och myndighetsdokument 

 
Splittringsfasen år 2014-2015 

Ytterligare organisations samt myndighetsdokument 

 

Studien tar form 

Vägen fram till licentiatuppsatsen har inte varit helt rak. Det är därför på sin 

plats att här beskriva processen och sammanfatta genomförandet av studien. 

Nedan följer en sammanfattande schematisk beskrivning av 

forskningsprocessens olika empiriska faser. Den redovisar vilken typ av empiri 

som samlats in under vilken fas av implementeringsprocessen. 

Tabell 4. Sammanfattning av empiriinsamlingen 

Projektets olika 

faser 

 

Kvalitativa 

intervjuer 

Deltagande 

observationer 

Dokumentanalys 

Samgåendefasen år 

2006 – 2007 

Fyra personer i 

ledande ställning  

 
 

Fem deltagande 

observationer vid 

strukturerade 
möten 

Framtidsverkstad 

genomförs (2007, 
februari) 

 

Organisations- samt 

myndighetsdokument 

 

Institutionaliserings-

fasen år2007 – 2008 

Tre personer i 
ledande ställning, 

en 

socialsekreterare 
samt en 

handläggare på 

frivården 
 

Fjorton deltagande 
observationer vid 

strukturerade 

möten 

Resultatdokument från 
framtidsverkstaden 

samt organisations- 

och myndighets 
dokument 

 

Splittringsfasen år 

2014 – 2015 

Tre personer i 

ledande ställning. 
Två personer 

verksamma inom 

socialtjänsten. 
En person verksam 

inom frivården 

En person verksam 
inom KRIS 

 

Inga deltagande 

observationer 
genomfördes 

Organisations- samt 

myndighetsdokument  

Totalt 21 Kvalitativa 

intervjuer/samtal 

19 deltagande 

observationer 
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Totalt genomfördes 21 kvalitativa intervjuer/samtal och 19 deltagande 

observationer samt omfattande litteraturstudier och läsning av organisations- 

samt myndighetsdokument. Nämnas bör även att jag vid ett antal andra tillfällen 

träffade ledande personer i projektet och att samtalen även då inte sällan kom 

att innehålla diskussioner om utvecklingen i projektet. 

Min förförståelse 

När man antar ett kritiskt förhållningssätt finns det anledning att föra in frågan 

om förförståelse. Förståelsen kan betraktas ur två perspektiv: för det första kan 

en förförståelse ha innebörden av en förtrogenhet med det studerade området. 

Det är då något positivt genom att den underlättar att genomskåda aspekter på 

en verklighetsnära problematik såväl som att formulera en adekvat 

intervjuguide. För det andra kan den försvåra ett sakligt förhållningssätt till det 

studerade eftersom det kan leda till en betraktelse av de pågående processerna 

genom en normativ lins (jfr. Bryman, 2018). 

Min förförståelse i relation till projektet kan beskrivas i tre parallella spår. 

För det första har jag tidigare erfarenhet av forskning om utslussning från 

fängelse. För det andra har jag utbildat kriminalvårdare. Slutligen har jag en 

nära relation till föreningen KRIS utifrån att jag tidigare har deltagit som 

forskarassistent vid en utvärdering av deras ungdomsverksamhet. Med andra 

ord har jag en förtrogenhet med det studerade området, vilket jag ser som en 

tillgång. Avseende normativa utgångspunkter så vill jag tillstå att jag har 

förhållit mig till projektet genom principen om närhet och distans. Jag har 

genom mitt deltagande i möten och genomförande av framtidsverkstaden skapat 

en närhet till aktörerna och den pågående processen, men samtidigt skapat en 

distanserad hållning vid transkribering, analys och litteraturstudier. Projektet 

har studerats ur ett implementerings- och samverkansperspektiv och i så måtto 

menar jag att, trots att jag har en positiv bild av behov av eftervårdande insatser 

i en re-entry process, är det inte det som studeras här. 

När det gäller min syn på de medverkande aktörerna vill jag framhålla att jag 

inte har haft någon uppfattning om vem som kan anses som mest lämplig att äga 

huvudmannaskapet i projektet. Det har varit ett genuint intresse att beforska 

projektet i ett faktiskt sammanhang och huvudskälet till att jag genomför denna 

studie. 

Forskningsetiska grundprinciper 

Då denna studie avser att undersöka implementering av ett stödboende i 

samverkan mellan två offentliga myndigheter, föreningen KRIS - en öppen 

kamratförening och Kalmarhem AB – ett bostadsbolag, är det vid en första 

anblick svårt att se att det skulle föreligga några direkta etiska problem 

förknippade med att genomföra studien. Informanterna bedöms som offentliga 

personer utifrån deras funktion och ställning inom de samverkande 

organisationerna. Ställningstagandet tar stöd i Merriams (2015) beskrivning av 
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att måttet på integritetskränkning ska ses som ett kontinuum där det offentliga i 

situationen som observeras eller beskrivs, även avgör måttet av 

integritetsintrång. Ju mer privat den lämnade informationen kan anses vara, 

desto mer etiskt ifrågasatt kan den anses vara och tvärtom. De kvalitativa 

intervjuerna/samtalen har fokus på de professionellas arbete och har ingen 

privat prägel. Etiska problem uppstår i huvudsak i situationer då informationen 

är av privat eller sekretessbelagd karaktär. Inte heller något klientperspektiv i 

form av klienters upplevelser av att delta i stödboendet har använts i 

föreliggande studie. 

Vid intervjuer och observationer har Vetenskapsrådets (2017) etiska 

riktlinjer tillämpats. Det innebär att respondenterna informerades och studiens 

syfte, rätten att avbryta när som helst samt att resultatet endast skulle användas 

för utvärdering av projektet och till forskning. Då det i vissa fall är önskvärt 

med citat för att stärka studiens tillförlitlighet bör, av etiska skäl, stor aktsamhet 

läggas vid hur citaten presenteras (Merriam, 2015). Att citera personer som 

uttalar sig om ibland känsliga frågor rörande en organisation gör det extra 

problematiskt om anonymiteten inom organisationen är svår att säkra. I inget 

enskilt fall har misstanke om att eventuella etiska problem förelegat. Vid en 

närmare granskning av etiska förhållningssätt är som ovan diskuterats 

konfidenttialitetskravet i huvudsak överspelat, då jag inte redovisar information 

av privat natur. Ingen etisk prövning gjordes således av projektet utifrån de 

bevekelsegrunderna. 

Kvalitativ analys av det empiriska materialet 

Huvuddragen i det valda tillvägagångssättet vid analysen var att jag löpande 

bekantade mig med det insamlade materialet för att finna begrepp som specifikt 

kunde beskriva det som blev synligt i projektet. Analysen har en abduktiv 

ansats, vilket enligt Alvesson och Sköldberg (2017) innebär att analysen startar 

i empirin utifrån en ytstruktur med sökande efter begrepp och teman. Därefter 

tillförs teorier och en djupstruktur formas för att i den tredje delen återvända till 

empirin. Tillvägagångssättet är väl tillämpbart i relation till både mitt inledande 

aktionsforskningsperspektiv som det avslutande följeforskningsperspektivet. 

Informanternas reflektioner har varit en viktig del av tolkningen av empirin 

under båda perspektiven. 

Vid den inledande analysen sorterades det empiriska materialet enligt 

samgående, institutionalisering och splittring (se figur 5, sid 43, studiens 

analysmodell). Vid läsningen av materialet ställdes exempelvis frågorna: Vad 

handlar det om? Vad är speciellt i materialet? Vad står ut? Utifrån de försökte 

jag finna olika mönster och formulera dem till deskriptiva begrepp som 

beskriver hela eller delar av de företeelser som studeras. Jag läste materialet och 

markerade i marginalen små meningsbärande enheter. En enhet kan enligt 

Glaser och Strauss (1999) ses som ett stycke, några meningar eller uttryck, en 

eller flera typiska handlingar. Dessa meningsbärande enheter får olika etiketter. 
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Exempel på etiketter som satts på meningsbärande enheter vid analysen var 

samverkansrelaterade i form av: kunskapsmässiga och förklaringsmässiga 

faktorer, skilda lagstiftningar, olika formella och informella regler, 
anvisningar, direktiv och avtal. Andra etiketter som användes var 

implementeringsrelaterade utifrån Fixen et al. (2005) sex implementeringssteg. 

Även den organisatoriska situationen etiketterades som exempelvis: I vilken 
grad beslutsrätten är delegerad till de samverkande personerna samt hur 

maktförhållanden eller styrning ser ut? Även hur organisationssyfte, 

organisatoriska normer och förhållningssätt markerades? 

De meningsbärande etiketterna på meningar och begrepp placerades sedan i 

de olika stadier som identifierats: idé-, intentions-, formaliserings- och slutligen 

praktikstadiet. Glaser och Strauss (1999) menar att kategorierna kan göras 

inklusiva eller exklusiva. Det innebär att alla meningsbärande enheter inom 

respektive etikettområde inte behöver hamna i en och samma kategori eller bara 

i en kategori, utan de kan var inklusiva, det vill säga de meningsbärande 

enheterna kunde tillhöra flera kategorier (jfr. Glaser & Strauss, 1999). Slutligen 

placerades de meningsbärande etiketterna inom respektive del av 

analysmodellen i form av samgående, institutionalisering och splittring (se figur 

5, sid 43, studiens analysmodell). 

Hartman (2001) poängterar dock att en kategori kan ses som en företeelse 

som har en bestämd betydelse för en grupp människor, en organisation, eller 

som i denna studie, ett specifikt projekt. Varje grupp kategoriserar verkligheten 

på ett visst sätt. Kategorier kan således ses som begrepp med vars hjälp 

forskaren ordnar verkligheten. Slutligen försöker forskaren att genom analysen 

formulera hur de olika kategorierna förhåller sig till varandra, för att på så sätt 

söka den mening aktörerna tillskriver den upplevda samverkan och utifrån det 

söka förståelse (Hartman, 2001). Analysens olika steg är inspirerat av Bodgan 

och Taylors (1998). 

Detta mer allmänna tillvägagångssätt skiljer sig emellertid åt mellan 

samgående – institutionaliseringsfaserna och splittringsfasen. Analysen av det 

material som samlades in under samgående och den första fasen av 

institutionalisering hade en delvis annan karaktär (aktionsforskning) än under 

den andra fasen av institutionalisering- och splittringsfasen (följeforskning). I 

de senare faserna användes intervjusvaren mer som en hjälpreda i att formulera 

teman som kunde hjälpa till att förklara den process som ledde fram till att 

socialtjänsten lämnade sitt huvudmannaskap för projektet. 

För att kunna genomföra den praktiska analysen på ett strukturerat sätt där 

både implementeringen och samverkan var en del i processen sammanfogades 

de två analysmodellerna av implementeringsprocessen och 

samverkansprocessen till en. Valet av tillvägagångssätt var för att inte tappa 

bort vad som var viktigt i form av samverkan för att stötta implementeringen. 

Det var också viktigt för att tydligt kunna se hur implementeringsprocessen i 
sin tur ställde olika krav på samverkan i olika skeenden av processen. En visuell 
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modell av hur en analysprocess kan gå till hjälper inte bara forskaren i sina 

försök att strukturerat kunna analysera ett stort material. Den hjälper även 

läsaren av slutprodukten att följa forskarens tankar och val av tolkningar av det 

empiriska materialet. Analysmodellen har med sin uppdelning i stadier fungerat 

som ett analysverktyg och en förbindelselänk mellan empiri och teoretisk 

formulering, men är även ett resultat av studien. Eventuellt kan den även 

användas som inspiration för andra implementeringsanalyser av liknande 

processer. 

Uppsatsens vetenskapliga kvalitet 

I diskussionen om en studies vetenskaplighet och de anspråk på kunskap som 

en forskare anför används inte sällan begreppen validitet, tillförlitlighet eller 

trovärdighet. Att bedöma validitet innebär i princip att man skärskådar de 

faktorer som kan äventyra en undersökning, att diskutera en undersöknings 

olika felkällor. Det innefattar även i vilken utsträckning analysens konstruktion 

kan svara upp mot undersökningens problemställning. Tanken är att resultatet 

ska beskriva vad forskaren har sett och hur hen har tolkat det. 

Beträffande validiteten kan vissa problem uppstå vid exempelvis kvalitativa 

intervjuer om man talar om händelser som skett för länge sedan (Bryman, 2018). 

Det finns alltid en risk att minnet sviktar eller att händelser som ligger mellan 

den faktiskt beskrivna händelsen och intervjutillfället påverkat minnet och 

omformat det. På frågan om det går att lita på att det material som presenteras 

överensstämmer med verkligheten eller förvanskats när personer reflekterar 

bakåt i tiden och försöker minnas bör kanske ett varningens finger höjas (Jfr. 

Bryman, 2018). Lika fullt är forskaren utlämnad till att försöka fånga 

informanternas uppfattning om och tolkning av, samt förhållande till 

implementeringsprocessen, samverkan under processen och förändringen av en 

institutionaliserad praktik vid tillfället intervjun genomförs. Detta är problem 

som jag varit medveten om och tagit hänsyn till framför allt i studiens 

splittringsfas där en återblick genomförs. 

Begreppet validitet har även en dimension där validiteten syftar på om 

resultatet från en undersökning är möjlig att applicera på andra situationer än 

den undersökta, det vill säga, en undersöknings generaliserbarhet (Merriam, 

2015, Bryman, 2018). I denna typ av kvalitativ forskning, med kvalitativa 

intervjuer, deltagande observationer och dokumentstudier som bas, behöver inte 

enbart informanternas tolkningar av sina upplevelser användas som resultat utan 

det går även att jämföra dessa upplevelser med en typ av faktiskt resultat, det 

vill säga den faktiska samverkansprocess som skett och av måluppfyllelsen i 

projektet. 

Tillförlitligheten har jag försökt stärka genom att aktionsforskning, eller vad 

som även brukar kallas praktiknära forskning, har använts och att informanterna 

därmed varit delaktiga i hela forskningsprocessen. Deras reflektion och 

återkoppling av skeenden har använts för att stärka analysens trovärdighet. Den 
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empiri som genererats genom intervjuer med informanterna har kontrasteras 

mot empiri insamlad genom andra källor som deltagande observationer och 

dokument. Användandet av flera metoder har inneburit att empirin som är 

insamlad under forskningsprocessen har genomlysts utifrån olika perspektiv. 

Genom att låta utsagor från av varandra oberoende informanter styrka eller 

delvis styrka olika tolkningar av skeendet och visa det i texten, ökas 

transparensen kring hur tolkningar av empirin gjorts. Tolkningar av 

informanternas utsagor har kompletterats med att dokument, som funnits 

tillgängliga i form av organisatoriska beslut som fattats, har använts i analysen. 

Ytterligare ett steg att stärka tillförlitligheten har varit genom att på ett 

strukturerat sätt följa Fixsen et al. (2005) kronologiska steg och systematiskt 

föra ett teoretiskt resonemang kring begreppen implementering, 

implementeringsprocess och samverkan, vilket ökat möjligheten till tydlighet 

och transparens (Fixsen et al., 2005; jfr. Alexanderson & Jess, 2015; 

Socialstyrelsen, 2012; Gullbrandsen, 2007; Alexanderson, 2006; Vedung, 1998; 

Matland, 1995). 

Då forskare med en kvalitativt präglad ansats endast bör förvänta sig att finna 

relationer av mål/medeltyp, och inte i egentlig mening kan resonera i termer av 

orsak och verkan, är det av stor betydelse för trovärdigheten att forskarens 

slutsatser stämmer överens med det empiriska materialet (Edfelt, 1996). I detta 

fall när slutsatserna överensstämmelse med empirin svårligen kan kontrolleras 

genom ett kvantitativt präglat resultat, är redovisningen av citat av 

grundläggande betydelse. Genom att samla empiri utifrån olika angreppssätt, 

intervjuer, observationer, olika dokument och sedan identifiera stärkande eller 

motsägande resultat samt tolka densamma på ett strukturerat och transparant 

sätt, en så kallad metodtriangulering, stärks trovärdigheten och tillförlitligheten 

(jfr. Merriam, 2015). På så sätt ökar även möjligheten att fånga något som är så 

pass universellt att det även är av intresse utanför den studerade företeelsen. Då 

en kvalitativ forskningsansats handlar om att generera förståelse av sociala 

fenomen finns en validitet i undersökandet av fenomenet (i detta fall samverkan 

mellan olika organisationer, implementering av en idé och hur 

implementeringsprocessen leder fram till utveckling av och institutionalisering 

av nämnda idé) i fråga om att de utvalda intervjupersonerna tillhör det aktuella 

problemområdet och att dessa ges utrymme att utrycka sig öppet och fritt (jfr. 

Stenbacka, 2001). 

Metoddiskussion 

Avslutningsvis i detta kapitel avser jag att genomföra en metoddiskussion. 

Urvalet av informanter har fallit sig naturligt då det handlat om ett selekterat 

urval. Jag har intervjuat och observerat interaktionen mellan de deltagande 

aktörerna i projektet. Det har varit en relativt begränsad population om totalt 12 

personer som aktivt varit med i utvecklandet och implementeringen av 
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projektet. Även valet av metod var tämligen givet relaterat till studiens karaktär 

då den tar sin utgångspunkt i människors upplevelser av skeenden. 

Jag upplevde dock en period av osäkerhet i den fas när framtidsverkstaden 

genomförts och jag kom särskilt nära de personer som faktiskt genomförde 

implementeringen, en risk som kan föreligga när man genomför en praktiknära 

forskning och genomgående återför resultat till aktörerna. Undersökaren 

riskerar att go native det vill säga att forskaren blir en del av det som studeras 

och förlorar distans och objektivitet (jfr. Merriam, 2015). För att undvika detta 

var jag inte bara nödgad att själv distansera mig från att delta i själva 

genomförandet av implementeringen, jag var även nödsakad att tydligt 

kommunicera mina farhågor till aktörerna, att jag varken var en eldsjäl eller 

projektledare för projektet. Min roll var att iaktta, tolka och återföra det jag såg. 

Beslut om hur projektet skulle fortskrida fattades hela tiden av de samverkande 

aktörerna och implementeringsarbetet drevs av dem. 

Ett annat problem att uppmärksamma härrör inte så mycket från de metodval 

som gjorts men är ändå värt att nämna, är den tid som förflutit sedan studien 

startade till när den nu avslutas 15 år senare. Det är en lång tid och studien har 

ibland legat obearbetad med de risker det kan medföra i form av att tankar och 

upplevelser bleknar eller omtolkas av nya tankar och skeenden hos forskaren. 

Det har dock hanterats med hjälp av tydlig dokumentation och att den 

ursprungliga empirin funnits kvar i form av inspelade intervjuer och 

observationsanteckningar. Det kan till och med innebära att nya teoretiska 

resonemang hinner utvecklas av andra forskare och att dessa kan befrukta den 

insamlade empirin. Tiden som förflutit har gjort det möjligt att följa projektet 

under längre tid och att genomföra den sista delen av undersökningen och de 

påverkanseffekter som en föränderlig omvärld kommit att medföra för 

projektet. Det skulle vara fullt möjligt att ånyo göra ett ögonblicksnedslag i 

projektet: samla in ytterligare empiri, undersöka var projektet står i dag samt 

vilka internt samt externt faktorer som påverkat utvecklingen. Men detta lämnar 

jag till en annan studie. 

Även min roll som forskare kom att förändras i samband med att 

framtidsverkstaden genomfördes. Rollen som aktionsforskare med ett 

praktiknära förhållningssätt förändrades mot rollen av följeforskare vilket 

tidigare nämnts. Den påverkan som rollskiftet innebar på situationen som 

forskare var snarast att den tidiga rollen med den närhet och tillit som skapats 

nu kom att vara en tillgång och gav fortsatt nära access till projektet samt 

projektdeltagarna. Den inledande tillit och öppenhet som rollen av 

aktionsforskare skapat kom också att påverka tillgängligheten till projektet när 

studien återupptogs år 2014. Några av de personer som redan år 2006 var med 

att starta arbetet med implementeringen var fortfarande aktiva i stödboendet om 

än i nya roller. Det innebar att jag snabbt fick tillgång till information om 

projektets status och att de kom att fungera som gate keepers till nya aktörer i 
projektet vilket var en stor tillgång för att ge tillträde till forskningsfältet.  
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Resultat och analys  

Studiens resultat presenteras nedan med utgångspunkt i de olika 

implementeringsstadier som identifierats i projektet och analyseras löpande. 

Resultatredovisningen inleds med samgåendet från idéstadiet till 

intentionsstadiet, vilka båda speglar skeendet. Vidare redogörs för 

institutionaliseringen av projektet under formaliseringsstadiet och hur projektet 

blir en del av organisationernas praktik under praktikstadiet. I det senare skedet 

av praktikstadiet uppstår en splittring av projektet vilken avslutningsvis 

redovisas. Det sker en progression i implementeringen som analyseras utifrån 

de fyra stadierna. Sammantaget handlar implementeringen om vägen från idé 

till institutionalisering. I varje stadie identifieras drivkrafter och motkrafter. 

Samgåendefasen 

Under samgåendet i projektet söker och hittar aktörerna former för hur de ska 

arbeta gemensamt för att kunna implementera den nya insatsen. Här redovisas 

och analyseras med hjälp av den tidigare presenterade analysmodellen (sid 42) 

först hur idén till projektet växer fram, benämnt idéstadiet i vilket aktörerna i 

projektet bildar ett nätverk och formerar sig samt vilka visioner som ligger till 

grund för målbilden som etableras. Det följs av intentionsstadiet där en 

redovisning och analys görs av ingående komponenter i projektet såsom 

rekrytering av klienter, formaliserade boendekontrakt, formulering och 

uppföljning av vårdplaner. Alla dessa gemensamt framarbetade i en samverkan 

mellan aktörerna och sedan integrerade i projektet. Här söker jag svar på frågan: 

Hur tar implementeringen form och hur stöds den av samverkan? 

Idéstadiet 

Projektets idéstadie inleddes år 2005 i och med att informella samtal fördes 

mellan företrädare för föreningen KRIS och frivården i Kalmar. Samtalen 

handlade om hur ett utslussningsstöd för fängelsedömda personer skulle kunna 

utvecklas och implementeras. De inledande diskussionerna skedde spontant i 

sammanhang där andra gemensamma frågor ventilerades och därmed inte som 

påbud från organisationernas ledning. Olika idéer dryftades med fokus på hur 

de tillsammans på ett bra sätt skulle kunna ge stöd till personer som frigavs från 

fängelser. Vid dessa samtal konstaterades att ett fungerande utslussningsstöd 

inte bara betydde mycket på klientnivå, utan hade stor betydelse även på 

organisations- och samhällsnivå. Under de inledande samtalen togs även 

kontakt med en tredje part: nämligen företrädare för socialtjänsten. Skälet var 

att utslussningsstödet riktades till personer som var folkbokförda i Kalmar 
kommun och som därmed kunde vara aktuella som klienter hos socialtjänsten. 
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Nästa steg blev att frivården och socialtjänsten beslutade att ta frågan vidare 

in i den så kallade boendegruppen. Detta var en träffyta där det kommunala 

bostadsbolaget Kalmarhem AB och socialtjänsten redan samarbetade kring 

boendeplacering av socialtjänstens klienter och där frivården deltog när klienter 

även tillhörde deras specifika ansvarsområde. Kalmarhem AB var det 

bostadsbolag som framförallt bistod socialtjänsten med att tillhandahålla 

bostäder till deras klienter. Det betydde att det redan i detta stadie fanns ett 

organiserat samarbete mellan tre aktörer dock inte en organiserad samverkan. 

Idén om utslussningsstöd uppfattades därmed inte som en helt ny fråga. I 

boendegruppen fanns den nödvändiga resonansyta som möjliggjorde en 

nykonstruktion av samarbetet mellan socialtjänsten, Kalmarhem AB, frivården 

och nu även föreningen KRIS. Det betydde att beredskapen redan fanns för att 

utveckla och implementera idén med ett stödboende. Nu återstod att hitta 

formerna för en samverkansprocess. 

Ett av flera problem som tidigare uppmärksammats vid frigivningen från 

fängelse var avsaknaden av bostad. Erfarenheten var att det såväl försvårade 

frivårdens myndighetsutövning i form av stöd, övervakning och kontroll men 

även socialtjänstens myndighetsutövning i form av att ge klienten stöd. 

Samtidigt pågick interna diskussioner inom Kriminalvården om att inrätta så 

kallade halvvägshus och inom föreningen KRIS fördes resonemang om 

bostadsstödsprojekt som skapades på olika håll i landet, bland annat i Malmö. 

Redan tidigt bestämdes det inom boendegruppen att bilda ett löst 

sammanhållet nätverk mellan aktörerna där föreningen KRIS bjöds in att delta. 

I nätverket började de skissa på hur en modell för att förbättra utslussningsstödet 

för klinter som kom hem till kommunen skulle kunna se ut. Samtalen handlade 

specifikt om hur en modell för utslussningsstöd skulle kunna utvecklas och 

implementeras i de olika organisationernas verksamheter. Det inledningsvis 

spontant sammansatta nätverket hade fått sina första fastare former och ett 

strukturerat arbete med att utveckla en modell för stödboende påbörjades, det 

som kom att kallas Stödboendet. Sammanfattningsvis kan aktörernas funktioner 

beskrivas på följande sätt: 

 Föreningen KRIS stod i hög grad för en sorts patos, ett nära engagemang i 

de personer som rekryterades till projektet. 

 Frivården/Kriminalvården tillhandahöll en modellförlaga i form av den 

pågående diskussionen inom organisationen om halvvägshus. 

 Socialtjänsten bistod med sina resurser i form av att vara ansvarig för att 

organisera och ge stöd till personer som lämnade fängelse och som inte 

hade bostad. 

 Kalmarhem AB bidrog med att organisera kommunens bostadsinnehav 

och i slutändan upplåta bostäder till de personer som var i behov av 

stödboende. 
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Det innebar att både socialtjänsten och Kalmarhem AB såg tydliga 

organisatoriska fördelar med att medverka i utvecklandet av stödboendeidén till 

att bli en formaliserad insats för den specifika målgruppen. 

Ett nätverk med gemensam problembild 

Den beskrivna organiseringen av aktörerna i projektet kan tolkas som en 

spontan organisering eller utifrån Vedung (2006) definition som ett nätverk. 

Bildandet av nätverket skedde utan överordnat centrum och med otydliga 

gränser vilket karaktäriserar ett löst nätverk. Nätverket hade en icke-hierarkisk 

inre uppbyggnad och det fanns ingen gemensam huvudman som styrde 

processen. Det kan utifrån Vedung tolkas som ett perfekt självstyre och en arena 

för ett gemensamt agerande. Det innebär även att ingen extern aktör styr 

nätverket. Tolkningen är att nätverket skulle kunna ses som en arena för ett 

gemensamt och spontant agerande. 

Projektets idéstadie där de inledande spontana samtalen identifierade ett 

gemensamt problem kan relateras till Fixsen et al. (2005) beskrivning av 

nödvändigheten av att i första steget i en implementeringsprocess undersöka 

vilka frågor eller behov som nätverket kan samlas kring. I projektet var det 

tydligt att alla uppfattade att det bristande utslussningsstödet för fängelsedömda 

personer var det centrala problemet. 

När aktörerna enats om en gemensam problembild har första steget mot en 

meningsskapande samsyn tagits, något som utifrån Andersson Högberg (2010) 

kan tolkas som en förutsättning för samverkan. Här representerat av synen på 

bristerna i det utslussningsstöd som erbjöds specifikt kopplat till avsaknaden av 

bostad efter en fängelsevistelse. Genom att en samsyn även skapats genom en 

form av bottom-up formering som förankras i en samhandling, ökar möjligheten 

ytterligare till samverkan mellan organisationerna. Det handlar om att 

koordinera handlingar, vilket enligt Hjortsjö (2006) kräver 

informationsöverföring mellan aktörerna. Det skedde vid de inledande spontana 

träffarna mellan frivården och KRIS och låg sedan till grund för den inledande 

samsyn som växte fram och resulterade i den kommande samverkan. 

Ytterligare en tolkning av projektets idéstadie och det spontana bildandet av 

ett nätverk görs genom att ta stöd i Lorang och Roos (1992) begrepp formering. 

Begreppet bidrar med förståelse för aktörernas intresse av att samverka och 

förhandla om en gemensam överenskommelse. Aktörerna som representerade 

olika organisationer formerade sig inte särskiljande, utan kring det 

gemensamma som de avsåg skapa med utgångspunkten att de sökte en samsyn. 

Det anknyter även till vad Hertting (2003) menar i sin samverkanstrappa, det 

vill säga att utbyte av information är det grundläggande behovet för att en 

samsyn ska etableras och olika handlingsalternativ växa fram. Genom att 

kommunicera såväl formella som informella möten skapades en samsyn. Det 

kan i analysmodellen ses som förbindelselänken mellan idé- och 

intentionsstadiet (se analysmodell sid 42). 
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Intentionsstadiet 

Planering av genomförande av projektet 

En viktig förutsättning för skapandet av samverkan i projektet var den politiska 

situationen vid tidpunkten. Vid förankring av förändringsbehov i en ordinarie 

myndighetsstyrd verksamhet krävs oftast att politiska makthavare 

medvetandegörs om förändringsbehovet och är överens med verksamheten 

(exempelvis en socialnämnd). Kalmar kommun hade under en längre tid satsat 

på ett utökat förebyggande socialt arbete inom till exempel alkohol- och 

narkotikaområdet och det fanns en politisk samsyn kring generella 

förebyggande insatser inom det sociala fältet i kommunen (Kalmar kommuns 

drogpolitiska program, 2008). Vid denna tidpunkt var Kalmar kommun en del 

av en nationell satsning kring förebyggande arbete mot alkohol och narkotika 

ledd av Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika. Kommunens 

generella politiska vilja att satsa på förebyggande socialt arbete kan utifrån 

Fixen et al. (2005) samt Olsson och Sundell (2008) beskrivas som en viktig 

förutsättning för satsningen på projektet. Det innebar att det på politisk nivå inte 

fanns någon egentlig motkraft till projektet, utan snarare ett stöd för att ta fram 

nya former av insatser för att stärka socialtjänstens arbete med utslussningsstöd. 

Det var därmed en öppen väg för projektgruppen att gå vidare från idéstadiet 

till intentionsstadiet. Drivkrafterna var starkare än motkrafterna. 

En rekryteringsprocess till stödboendet tar form 

Under intentionsstadiet utvecklades projektarbetets strukturer successivt. Bland 

annat kom aktörerna överens om en bestämd rutin för hur klienter skulle 

rekryteras till stödboendet. Projektdeltagarna talade generellt om rekrytering då 

personer som befann sig i slutet av en anstaltsvistelse skulle erbjudas plats i 

stödboendet om motivationen till deltagande i projektet fanns. Det framkom 

dock tidigt problem med den nya rutinen för klientrekryteringen, då den inte 

följdes när socialtjänsten initierade placeringar av klienter på boende utan att i 

förväg informera KRIS. I andra fall kontaktades föreningen av en klient eller så 

använde sig KRIS av uppsökande verksamhet på anstalter. Efter att kontakt 

etablerats med den intresserade klienten tog KRIS kontakt med socialtjänsten 

för att diskutera eventuell placering. I de flesta fall handlade det om önskemål 

om snabba placeringar. Det var således otydligt i vilken utsträckning frivården 

och Kalmarhem AB kände till vilka som placerades i boendet. Inte heller 

initierade frivården, enligt dem själva, någon placering i stödboendet. De 

menade att de endast var intresserade av att deras klienter fick tillgång till 

boende. Det underlättade för dem i deras uppdrag att veta var klienten bodde 

och därmed möjligheten att få kontakt med hen vid behov. En informant från 

socialtjänsten uttryckte det på följande sätt: 
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Från början tror jag ingen var riktigt säker på vem man skulle 

sätta där, hur man skulle gå till väga, vem som gjorde vad. 

(Informant från socialtjänsten). 

Rekryteringsprocessen var i detta skede av implementeringsprocessen snarare 

en produkt av slumpen än genomtänkt, vilket i sin tur gjorde det svårt att planera 

insatser och ge stöd till de boende på ett strukturerat sätt. 

En annan iakttagelse var att frivården enbart haft några få av de personer som 

från början placerades i stödboendet som klienter. Det gav anledning att ställa 

frågan varför det förhöll sig på detta sätt. Enligt den i projektet planerade 

klientrekryteringen var det tänkt att klienterna skulle komma från antingen en 

fängelsevistelse via exempelvis det Kalmarbaserade HVB-hemmet Södertull, 

direkt via §34, eller kontraktsvård. 

Det fanns även brister i informationen till Kalmarhem AB gällande de nya 

placeringarna. I flera fall var det först efter att en klient placerats i stödboendet 

som de informerades. Det stod tidigt klart att aktörerna från bostadsbolaget var 

missnöjde med hur placeringarna i stödboendet gick till. Vid ett projektmöte i 

början av år 2006 visade de irritation över bristande information vad gäller vilka 

klienter som bodde i stödboendet. Efter en episod med klagomål från grannar 

till stödboendet krävde Kalmarhem AB att rekryteringen skulle stramas upp och 

att de ovillkorligen informerades inför inflyttning. En tid efter mötet kunde det 

konstateras att kontakten mellan Kalmarhem AB och de övriga intressenterna 

fungerade bättre. 

Tidigt i studien var intrycket att Kalmarhem AB inte i egentlig mening ingick 

i samverkan på annat sätt än att de hyrde ut det så kallade stödboendet till 

socialtjänsten. Detta till trots sågs bostadsbolaget som en jämställd och 

likvärdig aktör i projektet. Kalmarhem AB:s medverkan är däremot inte lika 

tydligt integrerad i samverkan som de tre övriga aktörernas medverkan. Deras 

huvudsakliga engagemang handlade om att de klienter som bodde i stödboendet 

inte misskötte sig i boendet, det vill säga att de inte störde omkringboende 

hyresgäster och att boendet i lägenheten fungerade som i de andra 

hyreslägenheterna hos Kalmarhem AB. Detta kan tolkas som att de intog en mer 

reaktiv position i relation till de andra aktörerna och intresserade sig därmed 

mindre för det proaktiva utslussningsarbetet. Överfört till Fuchs och Fuchs 

(2011) samt Fletcher och Vaughan (2009) kan medverkan ändå tolkas som ett 

proaktivt förhållningssätt utifrån sina egna ingångsvärderingar av intresse för 

en lugn boendemiljö och att förebygga att problematiska situationer med andra 

hyresgäster skulle uppstå. De var trots allt en del av boendegruppen som skulle 

godkänna de tilltänkta klienterna för stödboendet. De fick även stort inflytande 

i den fortsatta förflyttningen via övergångsboende till boende med eget kontrakt 

hos dem. 

Deltagandet i boendegruppen kan ses som en försiktighetsåtgärd för att inte 

tidigare kända och misskötsamma hyresgäster skulle äventyra boendet. 
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Innebörden var att Kalmarhem AB var delaktig i samverkan kring 

utslussningsplaneringen. Det betydde däremot inte att de tog aktiv del i 

stödprocessen kring klienterna. Trots att Kalmarhem AB har ett socialt 

engagemang genom sitt deltagande i boendegruppen var bostadsbolaget i första 

hand delaktig som hyresvärd och det var ett ekonomiskt vinstdrivande företag. 

Värt att notera var att de flesta möten mellan aktörerna ägde rum i Kalmarhem 

AB:s lokaler och att de var sammankallande. 

En slutsats som kan dras är att aktörerna i projektet inledningsvis inte 

placerade personerna i lägenheten utifrån den rekryteringsplanering som 

aktörerna kommit överens om då tydliga rutiner saknades. Även dåligt 

fungerande kommunikation mellan aktörerna och kontrollen av de klienter som 

rekryterades var otydlig och i vissa delar ad hoc betonad. Bristen på 

informationsutbyte och kommunikation kan förstås utifrån De Rijk, van Raak 

och van der Mende (2007), vilka menar att det kan leda till en dåligt fungerande 

samverkan mellan de olika organisationerna. 

Det är viktigt att påpeka att aktörernas beskrivningar av hur rekryteringen av 

klienter till stödboendet gick till inte var menat som kritik av själva projektet 

från någon av aktörerna, utan snarare ett synliggörande av tidiga 

koordineringsproblem i samverkan (jfr. Hjortsjö, 2006). Enligt Fixsen et al. 

(2005) samt Olsson och Sundell (2008) är det viktigt att tidigt komma till rätta 

med problem i en implementeringsprocess. Detta skapar ökade möjligheter till 

en bättre fungerande samverkan samtidigt som det ökar tydligheten i 

stödinsatserna till klienterna. 

Vårdplanering, att finna lösningar 

Utöver att de rent samverkansorganisatoriska problemen som förelåg med 

rekryteringsprocessen måste lösas, var det även önskvärt att andra insatser än 

de som inledningsvis ställdes till förfogande frigjordes. En viktig del i projektet 

var att planera vistelsen i stödboendet tillsammans med klienterna redan innan 

de flyttade in. Styrgruppen menade att en på förhand planerad individuell 

vårdplan för klientens väg genom vårdkedjan var nödvändig, inte bara för att på 

ett bra sätt strukturera klientens medverkan i projektet, utan även generellt när 

olika stödinsatser ges. En vårdplan skulle skapa transparens och tydlighet för 

alla intressenter, något som antogs förbättra möjligheten för positiva resultat för 

personerna i stödboendet. Det visade sig dock vid den första genomlysningen, 

som gjordes ungefär ett år in i projektet, att det inte fanns någon strukturerad 

och gemensamt planerad vårdplan för de boende (Hansson, 2006). De insatser 

som erbjöds avvek visserligen inte på något formellt sätt från de insatser som 

socialtjänstens eller frivårdens klienter erbjöds vid tiden för projektet. Det ska 

sättas i relation till att grundtanken med stödboendet var att rikta fokus mot den 

gemensamt upprättade vårdplanen. Situationen ledde under en tid till viss 

förvirring om vilka insatser som erbjöds vilken klient i stödboendet. Det 

förekom helt enkelt ingen samverkan vid planering av rekrytering eller 
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vårdplanering för de boende. Trots det ansåg aktörerna att det förelåg ett 

fungerande samarbete på ett praktiskt plan gällande rekryteringen. 

Socialtjänsten menade att de vid behov hade en positiv direktkontakt både med 

frivården och med föreningen KRIS. I citatet berättar en person från 

socialtjänsten om hur det fanns informella kontakter sedan tidigare mellan 

aktörerna: 

Vi har ju sedan tidigare träffats i andra sammanhang och då 

pratat om olika problem eller lösningar så det har väl helt enkelt 
fortsatt på det sättet - det har helt enkelt varit ett smidigt sätt. 

(Informant från socialtjänsten). 

I citatet beskrivs en positiv direktkontakt, vilken även framhålls av frivården, 

som menade: 

…/mycket av våra kontakter bygger på att vi träffas i andra 
sammanhang och då ofta pratar om saker som kan behövas lösas. 

(Informant från frivården). 

…vilket även bekräftades av föreningen KRIS: 

…vi känner ju varandra sedan länge och även om det är 

irriterande att man ibland går förbi oss så har vi ju en bra kontakt 

när det behövs. (Informant från föreningen KRIS). 

Utsagorna ovan visar att kommunikationen ännu inte hittat sina strukturerade 

former. De tre aktörerna menade likväl att trots att det inte förelåg någon 

formaliserad samverkan i rekryteringsprocessen eller vid skrivandet av 

vårdplaner, förekom etablerade kommunikationsvägar. Att projektet fungerade 

trots beskrivna brister kan förstås med utgångspunkt i Danermark (2003) som 

menar att det inte bara är måluppfyllelse som är viktigt i en samverkan utan 

även andra områden som exempelvis kommunikation måste fungera. 

Implementeringen kunde i detta skede fortfarande upplevas som en intentionellt 

eller spontant koordinerad, ad hoc liknande organisering gällande att definiera 

problem och syfte. Det stod klart för aktörerna att det återstod ett arbete att göra 

för att nå samverkan i projektet. En slutsats som kan dras utifrån Danermark 

(2003) är att samverkan står för något mer än att bara nå målet, att det är en 

process som avser att integrera olika intressenters verksamheter så att alla får ut 

maximalt av sitt deltagande. Förutom måluppfyllelse handlar samverkan även 

om att stärka de enskilda aktörerna avseende kompetenshöjning och ett kritiskt 

reflekterande kring den egna verksamheten. 
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Personalens kompetens inom de samverkande organisationerna 

En annan viktig framgångsfaktor för samverkan är enligt tidigare forskning de 

samverkande organisationernas personalkompetenser (Danermark, 2005). Han 

menar vidare att likheter i kompetenser mellan organisationer skapar en ökad 

förståelse för de beslutsgrunder som finns. Överfört till studien var 

personalkompetensen vid socialtjänsten och frivården sådan att samtliga som 

deltog i projektet hade socionom- eller annan omsorgsutbildning. Personalen 

hade även lång erfarenhet av att arbeta med människor som behöver stöd och 

omsorg. Personalens utbildning i kombination med deras erfarenheter innebar 

att de utvecklat en mer holistisk än partikulär syn på den verksamhet som 

bedrevs. Det skapade specifika möjligheter att hitta konstruktiva lösningar på 

uppkomna problem. Men det kunde även begränsa handlingsutrymmet på 

klientnivå eftersom de inte endast kunde arbeta individinriktat utan även måste 

beakta verksamheten ur ett organisationsperspektiv. Det är en omständighet 

som ibland är svår att förklara för klienter då de naturligt nog snarast har ett 

subjektivt perspektiv på sina egna problem i mötet med myndigheten (jfr. 

Svensson, Johnsson & Laanemets, 2012). 

Personalkompetensen såg något annorlunda ut inom föreningen KRIS. De 

hade stor erfarenhet av problemfältet med egna erfarenheter av att tidigare varit 

kriminella och frigivits efter en eller flera fängelsevistelser. Men ingen av dem 

hade högskoleutbildning eller någon längre erfarenhet av professionellt arbete 

med vård, omsorg och behandling. Ordföranden inom KRIS, tillika den person 

som hade den huvudsakliga kontakten med socialtjänsten och frivården, hade 

dock en ny behandlingsassistentutbildning. Han saknade likafullt en längre 

praktisk erfarenhet av behandlingsarbete. Det är intressant att konstatera att trots 

avsaknaden av professionell erfarenhet av behandling, så har medlemmarna 

erfarenhet av att själva varit i behandling och haft stöd från just socialtjänsten 

och frivården. De hade därmed en unik kunskap och erfarenhet av de problem 

som klienterna som ingick i projektet kan tänkas ha upplevt (jfr. Alstam, Forkby 

& Holm, 2021). Det kan enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2012) 

snarast liknas vid en typ av förtrogenhetskunskap inom området. 

Inte heller delar av vad Fixsen et al. (2005) nämner som en förutsättning för 

att kunna implementera en ny metod förelåg inledningsvis i projektet. Även om 

det hade skapats en god kommunikation mellan organisationerna och en samsyn 

om ett gemensamt behov av förändring och val av modell, saknades fortfarande 

en samsyn om hur arbetet rent praktiskt skulle bedrivas. Framtagandet av en 

metod för genomförandet är en nödvändig förutsättning för att etablera en 

samverkan. Fixsen et al. (2005) samt Olsson och Sundell, (2008) menar att utan 

implementeringsförståelse riskerar aktörerna att inte känna ansvar eller uppleva 

att de gemensamt äger beslutet att genomföra förändringsarbetet. De 

samverkande aktörerna diskuterade inledningsvis i ringa omfattning hur 

samverkan skulle organiseras eller hur problem skulle lösas. 
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Vad som blev synligt i projektet var att Alexandersons (2006) tre kriterier 

hade uppfyllts nämligen: att förstå, att vilja och att kunna delta i 

implementeringen. Aktörerna var alla dedikerade och inspirerade varandra 

under implementeringen. De hade en förståelse för vad som skulle 

implementeras och de hade viljan samt tid i sina tjänster för att arbeta med 

projektet. En informant från föreningen KRIS menar: 

Det är inga direkta problem med de andra, vi kan prata med 

varandra utan problem, det är bara att ringa eller så ses vi ju 

ganska ofta. (Informant från KRIS). 

De hade en kommunikation men saknade struktur. Ett problem var att de 

saknade en distinkt beskrivning av sina olika roller i projektet. En förklaring 

vara att det inte förts en fördjupad diskussion om vad de ville uppnå med sitt 

deltagande i projektsamverkan mer än tentativt på ledningsnivå. De exekutiva 

medarbetarna, de som jobbade som socialsekreterare, frivårdskonsulenter eller 

medarbetare från kamratföreningen KRIS, hade aldrig gemensamt träffats och 

diskuterat frågorna. 

Efter första året, i januari 2007, beslutades att ett övergripande resonemang 

och gemensam diskussion behövdes föras om projektets fortskridande och hur 

det genom samverkan kunde utvecklas. Det upplevdes således som 

betydelsefullt att forma ett klart och tydligt deltagarperspektiv i utvecklingen av 

samverkansprojektet. Det var viktigt att stärka legitimiteten i samverkan, att 

säkerställa en intern och extern kommunikationen samt att samverkan blev väl 

känt av alla parter som kunde tänkas bli berörda i de respektive 

organisationerna. 

Det kan konstateras att samverkan inledningsvis inte fungerade 

tillfredsställande i projektet gällande rekrytering av klienter och upprättande av 

vårdplaner. Den långsiktiga utvecklingen av projektet var i detta läge bräcklig 

utifrån att de ingående aktörerna i egentlig mening inte samverkade (Hansson, 

2006). En tolkning är att aktörerna utifrån istället samarbetade (jfr. 

Socialstyrelsen, 2009). De hade en etablerad samsyn runt projektets 

övergripande syfte och strategi men steget till en fungerande samverkan var inte 

taget (jfr. Danermark, 2003; Huxham, 1996; Lindqvist, et al., 1998). Danermark 

(2003) menar att samsyn är viktigt i en samverkan. 

Andersson Högberg (2010) i sin tur talar om samsyn och samhandling där 

den senare samhandlingen är nyckeln till vad som händer i formaliseringen. För 

att underlätta implementering av stödboendet var det således inte bara viktigt 

att uppnå samsyn utan även att konstruera former för samhandling. Något som 

en tydlig samverkan avsåg att underlätta. Det var viktigt att aktörerna kom 

överens om hur de olika komponenter som identifierats som stödpunkter, 

rekrytering och vårdplaner, skulle ske. Utifrån Danermark (2003) innebär det 

att all samverkan har ett objekt – man samverkar om något konkret (jfr. Fixsen 
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et al., 2005). Även Furenbäcks (2012) samt Lorange och Roos (1992) tankar 

kring formering och implementering ökar möjligheten att förstå hur samordning 

eller samarbete måste finnas innan en samverkan kan ta form. Om aktörerna i 

projektet inte samverkar hotas målsättningen med att så effektivt som möjligt 

synkronisera (samordna) verksamheterna med varandra med målet att skapa en 

win – win situation för organisationerna. Samverkan sker således tillsammans 

med de andra genom strukturerade och målinriktade handlingar som aktörerna 

kommit överens om (Danermark, 2003). Samverkan skulle således om den kom 

till stånd fullt ut stödja aktörernas strävan efter formaliserade former för 

stödboendets implementering. 

Framtidsverkstad, ett steg framåt 

Syftet med framtidsverkstaden var att aktörerna skulle ta ett helhetsgrepp om 

situationen och hitta former för att stärka projektimplementeringen och 

samverkan i projektet. Aktörerna kunde här få möjligheten att resonera kring 

projektet och forma den framtida utvecklingen gemensamt utifrån frågan: Hur 

kan vi utveckla projektet organisatoriskt och innehållsmässigt? Frågan 

formulerades utifrån de problem som blivit synliga i den inledande 

utvärderingen (jfr. Hansson, 2006). Tillsammans med en kollega ledde jag 

framtidsverkstaden. Deltagare från de medverkande organisationerna var tre 

personer från Frivården, tre personer från Socialtjänsten, tre personer från 

föreningen KRIS samt en person från Kalmarhem AB. Genomförandet av 

framtidsverkstaden kan ses som avslutning på intentionsstadiet och en övergång 

till formaliseringsstadiet. 

En framtidsverkstad arbetar utifrån tre faser: kritikfasen, fantasifasen och 

förankringsfasen (Denvall & Salonen, 2000). Under den inledande kritikfasen i 

framtidsverkstaden, lyfte alla deltagare fram problematiska områden inom 

projektet. Utifrån probleminventeringen genomfördes en så kallad kritikanalys 

som dokumenterades. Nästa steg i framtidsverkstaden, fantasifasen, inleds med 

att deltagarna spontant skapar visioner kring hur de vill att samverkan ska 

fungera i den bästa av alla världar. Efter att deltagarna uttömt sina idéer 

konstruerades ett utopiskt utkast, vilket innehöll en skiss med en önskan om hur 

samverkan skulle kunna utformas. I den avslutande förankringsfasen var 

uppgiften att konkretisera och förena de resultat som arbetats fram under de två 

inledande faserna. Med utgångspunkt i de utopiska utkasten som formulerades 

av aktörerna i framtidsverkstaden konstruerades ett antal teman eller rubriker 

som de enades om att arbeta vidare med: Hur ska rekryteringen stärkas upp? 

formulera vårdplaner samt boendekontrakt. Vid konstruerandet av de olika 

teman som man enats om ställdes frågorna: Vad (ska göras) – Hur (ska det 

göras) – Vem (ska göra det) och När (ska det vara gjort) med målet att skapa 

reella handlingsplaner för det framtida utvecklingsarbetet i 

implementeringsprojektet. Framtidsverkstaden innebar ett tillfälle där aktörerna 

tvingades formulera de problem som uppstått i projektimplementeringen, och 
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kom på så sätt att fungera som en katalysator för utvecklingen av både 

implementeringsprocessen och samverkansprocessen. Framtidsverkstaden blev 

på samma gång en avslutning på intentionsstadiet och ett startskott för 

formaliseringsstadiet med en processuell utveckling av projektet. Den 

påverkade också aktörernas tidigare upplevelse av mig som deltagande 

observatör då jag under framtidsverkstaden bytte roll till att vara 

framtidsverkstadsledare. Efter genomförandet ökade deras självständighet 

gentemot mig som aktionsforskare och de blev mer aktiva i utformningen av 

implementeringen. De inväntade inte längre mina löpande reflektioner på hur 

implementering och samverkan fortskred innan de gick vidare utan de blev mer 

proaktiva i arbetet med implementeringen (jfr. Dearing, 2007). 

Institutionalisering 

Här redovisas och analyseras formaliseringsstadiet och praktikstadiet (se figur 

5, sid 43, studiens analysmodell). Det är här kollektivet vi formeras genom 

tydlig organisering och formalisering av det gemensamma arbetet och hur 

projektet successivt blir en del av organisationernas praktik. Här söks svaret på 

frågan: Vilka framgångsfaktorer i implementeringsprocessen blir avgörande för 

den slutgiltiga institutionaliseringen? 

Formaliseringsstadiet 

En konsekvens av Framtidsverkstaden var att samverkansformerna 

tydliggjordes och att aktörerna bestämde hur det fortsatta arbetet skulle 

organiseras. Det blev på så sätt närmare kopplat till det konkreta 

genomförandet. Formaliseringsstadiet beskriver hur nya rutiner tog form i fråga 

om rekryteringsordning av klienter, framtagande av formaliserade 

boendekontrakt, formulering och uppföljning av vårdplaner, alla gemensamt 

framarbetade i en nära samverkan mellan aktörerna och integrerade i projektet. 

I spåren av ”Framtidsverkstaden” 

Det första projektdeltagarna enades om under framtidsverkstaden var att 

etablera en interimistisk styrgrupp bestående av två personer från respektive 

aktör förutom Kalmarhem AB som representerades av en person. Styrgruppens 

första uppgift var att identifiera tydligare kommunikationsvägar och 

gemensamma samt organisationsspecifika frågor. Gruppen skulle inte vara 

permanent utan deras huvudsakliga uppgift var att formulera bostadskontrakt 

och strukturer kring olika insatser (även externa). Den skulle också formulera 

vad som skulle ingå i de vårdplaner som avsåg att styra innehållet i det stöd som 

skulle erbjudas. Vidare skulle styrgruppen konstruera en fungerande rutin för 

rekrytering och en tydlig ansvarsfördelning mellan de boende och projektet vid 

placering. Representanten från Kalmarhem AB beskriver det på följande sätt: 



72 

Det var skönt att nu få tydligt strukturerade former för vårt 

fortsatta arbete. Jag hoppas att det leder till en smidigare process 

framåt med mindre störningar i lägenheten. (Informant från 

Kalmarhem AB). 

Det visar tydligt att representanten från Kalmarhem AB upplevde att det kanske 

skulle bli bättre struktur på arbetet framöver. 

En annan viktig fråga som diskuterades under framtidsverkstaden var 

behovet av att skapa en väl fungerande organisationsstruktur, det vill säga viken 

typ av samverkansorgan som behövdes och vilka arbetsuppgifter den skulle ha. 

Inom styrgruppen fördelades ansvarsområden så att var och en fick huvudansvar 

för att arbeta fram förslag på insatser och rutiner för dem inom sitt eget 

ansvarsområde. Planen var att styrgruppen träffades en gång i månaden fram till 

september 2007 då den nya ordningen skulle vara implementerad i projektet, 

parallellt med förankring internt i respektive organisation. 

Andra angelägna frågor som diskuterades i styrgruppen var 

utvecklingsmöjligheter i form av nya lägenheter och att arbeta mer aktivt för att 

engagera nya aktörer i projektet. Målsättningen var att öka de boendes 

möjligheter till sociala kontakter och meningsfull sysselsättning. Det fördes 

även en diskussion om att formulera en vision om att starta någon typ av 

bondekooperativ eller annan organisationsform med ökat inflytande för 

klienterna. Under diskussionerna lyftes även en för föreningen KRIS extra 

viktig fråga nämligen: Hur hanteras misskötsamhet i stödboendet? 

Diskussionerna kretsade kring om det var möjligt att erbjuda någon form av 

akut boende eller om enda alternativet vid misskötsamhet var en avbruten 

boendeplacering. Vidare diskuterades om avgiftning eller behandlingshem 

skulle kunna erbjudas. Andra aktuella frågor var: Skulle klienterna få en chans 
till om de ställde upp på nya krav? samt Skulle samma regler även gälla för de 

boende i provlägenhet efter stödboendet? Här menade arbetsgruppen att varje 

situation var unik och att lösningar inte kan bestämmas på förhand utan att 

besluten måste vara individuella. Föreningen KRIS ansåg att det var synnerligen 

viktigt för projektets trovärdighet och för deras engagemang att 

direktutskrivning med omedelbar avisning från stödboendet skulle gälla vid 

misskötsamhet, vilket styrgruppen senare också enades om (se bilaga 5, 

Boenderegler). 

Styrgruppen diskuterade även långsiktig styrning av projektet. Aktörerna 

enades om att senare bilda en permanent ledningsgrupp bestående av en person 

från socialtjänsten, en från frivården, två från föreningen KRIS samt en från 

Kalmarhem AB. Det kan vara värt att notera att de personer som kom att ingå i 

ledningsgruppen även ingick i styrgruppen. De huvudsakliga arbetsuppgifterna 

var att diskutera olika styr- och ledningsfrågor i samverkansprojektet och att 

sprida information mellan och inom organisationerna. 
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I samband med att ledningsgruppen bildades fastställdes det framtida arbetets 

organisering samt prioritering av arbetet med exempelvis klientrekrytering. Ur 

ett rent organisatoriskt perspektiv diskuterades hur ofta ledningsgruppens 

reguljära möten skulle hållas och hur långa träffarna skulle vara. Beslut som 

fattades var att mötena skulle protokollföras och att inga förändringar fick göras 

i planeringen mellan träffarna, om inte akuta situationer uppkom och det inte 

var möjligt att sammankalla till möte i ledningsgruppen. Vid ett par tillfällen 

uppstod akuta situationer i boendet och då fanns det inte tid att invänta 

styrgruppens nästa möte utan direkta beslut var tvungna att fattas. Vid de 

reguljära mötena skulle föregående protokoll gås igenom och rådande 

placeringar redovisas. Framfördes avvikelser från planerad placering 

analyserades dessa och åtgärder föreslogs. Ur ett verksamhetsperspektiv enades 

ledningsgruppen även om rutiner vid rekryteringen av nya klienter. I detta skede 

lämnade projektet den tidigare intentionellt koordinerade ad hoc liknande 

organiseringen av arbetet och blev mer och mer en formell organisering, då 

vissa problem inte gick att hantera tillfredsställande genom den tidigare 

nätverksorganiseringen. Vidare lyftes vikten av att inte bara vid behov bjuda in 

andra aktörer som kunde bidra med något till de insatser som planerades, utan 

istället aktivt försöka rekrytera nya aktörer att medverka i stödprocessen. På 

liknande sätt togs genomförandestrategier fram och implementerades. 

Även vårdplanering för klienterna var något som behövdes stärkas. Det var 

därför viktigt att gemensamt formulera några övergripande stödområden som 

kunde erbjudas klienter i projektet. Till exempel skulle kravet på deltagande i 

någon typ av behandling för dem som hade dokumenterad drogproblematik vara 

tydligt. Kravet förekom sedan tidigare men det förelåg ett behov av att stärka 

kravet på drogfrihet vid deltagande i projektet. I vissa fall kunde även 

psykiatriskt stöd vara önskvärt. Ytterligare ett krav som sågs som önskvärt var 

att arbetsföra klienter aktivt fick stöd med att söka arbete via exempelvis 

arbetsförmedlingen. De menade även att det var positivt och motiverande för 

den boende att få möjlighet till utbildning i form av KomVux, högskola eller 

olika yrkesutbildningar. Aktörerna i projektet enades om att dessa erbjudanden 

och krav kommunicerades så tidigt som möjligt med klienten och att någon form 

av överenskommelse upprättades för klienter som skulle delta i projektet. 

En gemensam rekryteringsordning fastställs 

Under år 2008 implementerades den nya samverkansformen som tagits fram 

under och efter framtidsverkstaden. Det innebar att den nya ordningen för 

rekrytering av klienter och vårdplaneringen för de nyinflyttade i stödboendet 

trädde i kraft. Den rekryteringsordning som arbetats fram kom i sin 

grundstruktur inte att skilja sig nämnvärt från den initialt formade. Nyheten var 

att den tydligare förankrades i de samverkande organisationerna. Det medförde 

att klienten utöver att vara aktuell hos föreningen KRIS i Kalmar, även skulle 
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vara klient hos socialtjänsten, komma från kriminalvårdsanstalt, häkte eller 

frivården. 

Rekryteringen till stödboendet kom nu att ske huvudsakligen genom att 

föreningen KRIS arbetade med uppsökande verksamhet vid olika anstalter. Där 

mötte de klienter för att motivera dem att vid frigivning eller villkorlig 

frigivning ansöka om att få delta i stödboendet. Alternativt kunde rekryteringen 

ske genom att den intagne fått information om stödboendet via andra kanaler 

och därefter på egen hand kontaktat föreningen KRIS i Kalmar. KRIS 

informerade den intagne om vilka regler som gäller och om de olika parternas 

skyldigheter. Informationen innehöll även vilka stödåtgärder som den intagne 

kunde förväntas få hjälp med under en utslussning via stödboendet. I 

förekommande fall där den intagne tog kontakt med socialtjänsten, alternativt 

frivården, hänvisades personen vidare till KRIS i Kalmar som var de som 

samordnade rekryteringen. Knutpunkten var att den intresserade själv 

kontaktade KRIS och att en relation mellan den sökande och föreningen 

etablerades. 

KRIS uppgift blev att stämma av motivation och förutsättningar för klienten 

i förhållande till de krav som ställs för stödboendet. Därefter fördes en 

diskussion i ledningsgruppen om klientens möjligheter att klara av ett 

stödboende för att sedan eventuellt godkännas för en placering. Efter att 

kontakten etablerats och parterna blivit överens, lämnades ärendet över till den 

sociala boendegruppen i kommunen för handläggning. För placering i 

stödboendet fanns två grundläggande krav: 

 Tre månaders dokumenterad drogfrihet vid tidigare 

dokumenterad drogproblematik och i förekommande fall att en 

behandlingskontakt finns. 

 Att en långsiktig planering avseende ekonomi, boende, 

sysselsättning och fritid ska finnas samt att den boende deltar i 

KRIS olika verksamheter. 

Om kraven var uppfyllda upprättades ett kontrakt mellan den boende och 

socialtjänsten utifrån den individuella vårdplanen. Vårdplanen följde sedan den 

boende genom vårdkedjan samt under tiden i provlägenheten. 

Boendekontrakt formuleras 

I nästa steg upprättades ett boendekontrakt med föreningen KRIS, vilket 

klargjorde de regler som specifikt gällde för boendet samt vad som händer vid 

misskötsamhet. Ett problem som uppmärksammades i styrgruppen var 

boendekontraktets utformning som saknade tydlighet gällande krav och stöd till 

den boende. Nödvändigheten av en klar och tydlig överenskommelse mellan 
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klienten och föreningen KRIS var uppenbar. Det sågs därför som ett prioriterat 

arbete att ta fram ett nytt och heltäckande boendekontrakt som tydligt 

specificerade båda parters rättigheter och skyldigheter och som måste 

godkännas och skriva under av parterna (se bilaga 4, Boendekontrakt). Det var 

till fördel för klienten, som därigenom medvetandegjordes om vilka regler och 

förväntningar som gällde i boendet, men även för föreningen KRIS som kunde 

hänvisa till överenskommelsen vid exempelvis misskötsamhet från den boendes 

sida (se bilaga 5, Boenderegler). I boendereglerna stadgas exempelvis 

provtagning avseende alkohol och/eller narkotika, klienternas deltagande i 

öppenvård eller andra former av stöd. Utöver det skulle en aktiv fritid främjas 

med stöd av KRIS och/eller av eventuell övervakare från frivården. Tiden i 

stödboendet skulle omfatta minst sex månader. En tydlig formalisering hade 

inletts med upprättandet av kontraktsförbindelser mellan parterna. 

I styrgruppen diskuterades även planering för tiden efter sex månader i 

stödboendet. Tillsammans med Kalmarhem AB fattades beslutet att ett 

provboende i lägenhet med andrahandskontrakt skulle erbjudas genom 

socialtjänsten. Ett krav var dock att den boende deltog i någon form av 

strukturerad verksamhet, exempelvis var aktiv inom KRIS i Kalmar, annan 

praktik eller praktisk utbildning, arbetade, deltog i arbetscoachning eller deltog 

i annan form av utbildning. Alternativt kunde den boende delta i någon form av 

vård/behandling eller vara under utredning för annan typ av stöd. Vid behov 

skulle budgetrådgivning/skuldsanering erbjudas som en del i planeringen under 

tiden i provlägenheten, men helst redan under boendet i stödboendet. Efter fyra 

till fem månader i provlägenhet skulle en avstämning hållas mellan de 

inblandade aktörerna, huruvida den boende var redo för eget kontrakt eller om 

andrahandskontraktet skulle förlängas. Om vistelserna i de två boendeformerna 

hade fungerat bra skulle eget boendekontrakt kunna erhållas. Det planerade 

förloppet innebar att klienterna skulle lämna projektet tidigast ett år efter att de 

flyttade in i stödboendet. En av informanterna från KRIS menade: 

Det är verkligen bra att vi fått till det där med olika kontrakt för 

boendet. Nu finns det något som vi kan hänvisa till om det börjar 

bli oroligt i boendet. (Informant från KRIS). 

En annan informant från Kalmarhem AB såg det på ett liknade sätt: 

Nu känns det som att vi har formaliserat boendet på ett annat sätt 
än tidigare och att den boende på ett tydligt sätt fått regler som 

man kan peka på om det blir stökigt i lägenheten. (Informant från 

Kalmarhem AB). 

Citaten visar hur önskvärt det var att det skapades tydliga kontrakt och regler 

för de personerna som bodde i stödboendet. 
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KRIS skulle, utöver att vara den huvudsakliga rekryteraren till stödboendet, 

även ansvara för tillsynen av bostaden och sköta eventuell provtagning 

beträffande nykterhet. KRIS skulle även fungera som en typ av fadder och 

hjälpa till med fritidsengagemang eller sysselsättning i KRIS verksamhet. 

Frivården skulle stå för lekmannaövervakning samt hjälpa till med 

programverksamhet och social träning enligt uppgjord vårdplan samt övrigt i 

enlighet med myndighetens lagstadgade åtaganden. Socialförvaltningen skulle 

ställa sina resurser till förfogande i form av olika insatser exempelvis 

öppenvård, provtagning, uppföljning av den boendes sociala situation, 

ekonomiskt stöd och budgetrådgivning samt övrigt boendestöd i form av möbler 

och annan nödvändig utrustning i lägenheten. Kalmarhem AB upplåter lägenhet 

genom socialtjänsten till den boende. KRIS är även formellt sammankallande 

för styrgruppen vid nyrekrytering, men vid behov kan även någon av de övriga 

deltagande organisationerna sammankalla gruppen. 

Formulering och uppföljning av vårdplan 

Efter framtidsverkstaden bestämdes även att aktörerna gemensamt skulle se 

över, förtydliga och utarbeta tydligare vårdplaner för klientens väg genom 

stödboendet. I den individuella vårdplanen skulle syfte med klientens 

deltagande i boendeprojektet klart framgå. Den skulle även innehålla tydliga 

mål och delmål, som sedan skulle utvärderas på både individnivå och strukturell 

nivå. De behandlingsinsatser som var aktuella formulerades i överenskommelse 

med klienten, exempelvis önskvärda stödinsatser i relation till hur lång tid och 

hur ofta de behövdes. Därefter formulerades ett tydligt uppdrag till 

behandlingsansvariga (se bilaga 3, Vårdplan). I vårdplanen klargjordes vilka 

behov av stöd som den boende hade angående fritidsaktiviteter. Det framgick 

även vilka krav som ställdes på klienten och vad klienten kunde förvänta sig i 

form av motprestationer från de övriga deltagarna i samverkansprojektet. Det 

kunde handla om vilka resurspersoner som fanns och på vilket sätt och när under 

vårdkedjan de var tillgängliga. För att det skulle vara möjligt att arbeta effektivt 

med klienten och på bästa sätt genomföra vårdplanen krävdes att klienten 

medgav en öppen dialog mellan berörda parter, det vill säga att sekretessfrågan 

blir löst. En fråga som kan relateras till Hyllander (2011) resonemang om att 

sekretess kan var ett hinder för att skapa en god samverkan mellan 

organisationer vars verksamheter involverar densamma. Det betyder att det kan 

vara svårt att dela framför allt klientinformation mellan de samverkande 

organisationerna. Även Ratinuad et.al. (2014) belyser sekretessproblematiken 

vid samverkan mellan olika organisationer. Vid frågor om hur aktörerna i 

projektet hanterade sekretessfrågan svarade en av socialtjänstens representanter 

svävande att de ofta pratade informellt om situationer som uppstod utan att 

formellt dela sekretessbelagd information. Vid en intervju med en medarbetare 

på socialtjänsten framkom att: 
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Du vet att när vi träffas så pratar vi ju med varandra och vi har 

förtroende för varandra så det är klart att vi utan att säga för 

mycket kunde prata om olika problem. (Informant från 
socialtjänsten). 

Citatet kan tolkas som att det förekom informella samtal där vissa formella 

frågor avhandlades utan att sekretess utgjorde hinder. Ett viktigt observandum 

är att den formen av informationsutbyte inte uppfattades som 

sekretesskränkande och att den bara förekom mellan myndigheterna 

socialtjänsten och frivården. 

I det fortsatta arbetet diskuterades även ansvarsfördelning, det vill säga vad 

erbjuder projektet klienterna och vad förväntas klienterna leva upp till för att få 

ta del av insatsen? Att den typen av diskussioner nu blev synliga samtidigt som 

hur ansvarsfördelningen mellan aktörerna skulle ses, kan tolkas i enlighet med 

Danermark och Kullberg (1999) samt Axelsson och Bihari Axelsson (2006) 

som en del i en konkretisering av vad samverkan innebär. Samverkan ska tolkas 

som mer än samordning eller samarbete och innebär att organisationerna 

gemensamt utformar strategier och genomförande av projektet (Danermark & 

Kullberg, 1999). Ledningsgruppen tog fram tydliga riktlinjer för hur 

ansvarsfördelningen mellan projektet och klienterna skulle se ut (se bilaga 3, 

Vårdplan). Styrgruppen beslutade även att inga förändringar av vårdplanen fick 

göras mellan uppföljningsmötena. 

För att på bästa sätt stödja klienterna och i ett tidigt skede uppmärksamma 

eventuella problem var det viktigt med kontinuerlig kontakt. Aktörerna i 

projektet kom därför överens om rutiner för att klienterna inte skulle ”falla 

mellan stolarna”. I överenskommelsen framgick att KRIS bör besöka de boende 

i lägenheten minst en till två gånger i veckan om de inte har sysselsättning hos 

KRIS. Frivården hade kontakt var fjortonde dag om den boende var aktuell vid 

frivården för övervakning. Socialtjänsten träffade den boende beroende på var 

den boende befann sig i sin vårdplan. Oavsett vårdplanen skulle handläggaren 

vid socialtjänsten ha personlig kontakt eller via telefon med klienten minst en 

gång i veckan. Däremot hade Kalmarhem AB endast kontakt med klienten vid 

behov. 

Ett kontinuerligt förbättringsarbete tog form avseende ovan redovisade 

områden. Några förändringar sågs som mer konkreta och tillsynes enklare att 

uppfylla, andra var av mer visionär natur och avsedda att arbeta vidare med på 

längre sikt. Det är viktigt att inse att en samverkan riskerar att stelna i sina 

former om inte en ständig dialog förs mellan parterna för att möjliggöra en 

utveckling avseende form och innehåll. 

Ytterligare ett resultat av arbetet under och efter framtidsverkstaden var att 

de medverkande organisationerna kom varandra närmre med en ökad förståelse 

för varandras organisationer. Mallander (1997) pekar på att 

organisationskulturella olikheter kan skapa problem som till exempel 
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kolliderande domänanspråk, eller som Stenberg (1999) pekar på skillnader i 

organisationslogik i genomförandet av organisations- och sektoröverskridande 

aktiviteter. Dessa typer av problem kan uppstå då enskilda aktörer från olika 

organisationer med skilda ansvarsområden och roller möts i en samverkan. Vad 

som framkom i intervjuerna och vid de deltagande observationerna var att det 

bland aktörerna i projektet inte förelåg några större konkurrerande åsikter om 

hur stödboendet skulle användas eller hur placeringarna skulle gå till. En viktig 

faktor i sammanhanget och som underlättade processen, var framtidsverkstaden 

och vad den medförde för att aktörerna skulle känna sig mer jämlika och 

jämställda för att motverka att projektet skulle utgöra en arena för 

domänanspråk. Grape, Blom och Johansson (2006) menar att när en samverkan 

mellan organisationer blivit tvärorganisatorisk ger det effekter av minskade 

domänanspråk. En möjlig förklaring kan som en informant från KRIS uttrycker 

det vara: 

Efter att vi haft framtidsverkstaden kände jag att vi strävade åt 

samma håll och faktiskt tänkte ganska lika även om vi kom från 
olika organisationer. Jag kände inte att någon var bättre eller 

sämre utan att de lyssnade på oss på samma sätt som de andra 

och att alla vill samma sak för de boende. (Informant från KRIS) 

I citatet hör vi hur en person från organisationen KRIS menade att deras röst var 

lika mycket värd som någon annans i projektet. En tolkning kan vara att 

verksamheten gavs en egen specialanpassad organisatorisk reglering vilket 

gjorde att potentiella konflikter minskade. Tidigare form med direkt 

kommunikation ad hoc var inte längre möjlig. Den administrativa nyordningen 

reglerade och neutraliserade också spänningar när det kunde hetta till. Denna 

process fick extra skjuts genom framtidsverkstaden. 

Organiseringsstrategier och dess konsekvenser 

Vid denna tid i projektet var tolkningen att samverkan fungerade och att den 

hade utvecklats från att i inledningsskedet endast handla om samarbete när så 

varit lämpligt till att nu faktiskt samverka. Det går även att se att samverkan var 

på god väg att institutionaliseras och formaliseras istället för att som tidigare 

vara ad hoc och informell. Institutionaliseringen kan hänföras till Douglas 

(1986) som menar att en institutionalisering uppstår först när gemensamma 

tanke- och handlingsmönster uppstår och anammas av medarbetarna i 

respektive organisation, vilket även kom att gälla projektet. Det stärker även 

intern och extern legitimitet inom organisationerna (jfr. Jönsson, Persson & 

Sahlin, 2011). 

På frågan om hur de samverkar med de andra intressenterna i vårdkedjan 

svarade socialtjänsten att de upplevde den förbättrad med både frivården och 

föreningen KRIS. En informant från socialtjänsten berättar: 
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Det har idag blivit betydligt klarare hur man ska tänka när man 

placerar någon i boendet. /…/ Den senaste placeringen nu har det 

inte varit några problem med och den har ju vart ganska länge. 
/…/ Från början tror jag ingen var riktigt säker på vem man skulle 

sätta där, hur man skulle gå till väga, vem som gjorde vad. Det 

blev ju tydligare när vi satte oss i styrgruppen och gjorde rutiner 

för hur man handlade. (Informant från socialtjänsten). 

Av citatet framgår att det arbete som lades ned i samband med 

framtidsverkstaden fått effekt och att tydliga rutiner etablerats i 

organisationerna exempelvis kring rekrytering av klienter. I inledningsskedet av 

projektet visste de knappast hur de skulle agera när problem uppstod. Nu var 

svaret på de flesta frågor att det fanns färdiga och gemensamma strategier för 

hur det skulle lösas och om det väcktes nya ännu inte diskuterade frågor lyftes 

de vid de regelbundna träffar som ägde rum. Om frivården tidigare exempelvis 

upplevde att de knappast var involverade i någon samverkan i projektet, menade 

anställda i organisationen att de i detta senare skede på ett tydligt sätt var 

inblandade vid t.ex. rekrytering till stödboendet. De menade vidare att de nu 

hade en bra kontakt med både socialtjänsten, föreningen KRIS och Kalmarhem 

AB genom deltagandet i projektet. Det har blivit synligt framförallt i förarbetet 

inför rekrytering av nya personer till stödboendet. En informant från frivården 

beskrev det på följande sätt: 

En sak som hänt är väl att man blivit mer noga i när man väljer 
ut vem som ska bo i boendet. Hela processen hur vi jobbar med 

utslussningen tror jag påverkar modellen. KRIS jobbar ju mot 

anstalterna och man ringer till honom och man håller kontakten 
en period och ser om det är seriöst. Man håller kontakt och så blir 

det ett besök. Det är ett bättre förarbete. (Informant från 
frivården). 

Informanten menar att frivården upplevde en förbättrad struktur i 

rekryteringsprocessen. Även KRIS menade att det tidigare samarbetet 

utvecklats till en fungerande samverkan. En kontroll över processen är central 

för organisationer och alla organisationer som kan eller på olika sätt försöker 

sålla ut de bäst lämpade för verksamheten. Inte minst för att kunna möjliggöra 

sitt arbete. Om KRIS till en början kände viss frustration över att det var otydligt 

vad som gällde i projektet, blev det över tid tydligare för dem, något som utrycks 

av en informant från KRIS: 

Det är inga direkta problem med de andra, vi kan prata med 

varandra utan problem, det är bara att ringa eller så ses vi ju 
ganska ofta. Tycker nog att det blivit bättre, att det fungerar bra 



80 

idag. Det var väl lite mer problem i början, vi fick inte alltid vara 

med utan socialen hade någon att placera utan att vi visste om 

det. (Informant från KRIS). 

Citatet visar att något hände efter att aktörerna i projektet deltagit i 

framtidsverkstaden. De nya rutiner som arbetades fram hade fått fäste i 

projektet. Den tidigare nätverksliknande samordningen med organisatorisk 

reglering för dessa former av verksamheter var nu utbytta mot en allt mer 

formaliserad organisering. Utvecklingen kan ses som en successiv process över 

de olika faserna. Det verkade som att det nu existerade en medvetenhet om 

skillnader mellan samordning och samverkan samt att aktörerna förstod vikten 

av att följa de gemensamt framtagna strategierna för projektet. Ett helhetsgrepp 

över processen hade tagits och alla parter hade blivit involverade i klientens väg 

genom vårdkedjan från början till slut. 

Samverkan mellan skilda aktörer är en nödvändighet för att möta komplexa 

sociala behov menar flera forskare (Josefsson, 2007; jfr. Vangen & Huxham, 

2000). Huxham (1996) menar också att t.ex. social problematik såsom 

fattigdom och kriminalitet kan vara så omfattande att de är svårhanterliga för en 

enskild myndighet och där samverkan mellan myndigheter kan vara en lösning. 

De deltagande klienterna i projektet har alla komplexa sociala behov efter 

långvarigt missbruk och fängelsevistelser. Problematikens många dimensioner 

har betydande påverkan på samhället och berör därmed olika myndigheters 

ansvarsområden. Detta uppfodrar således att berörda myndigheter samverkar. 

Styrning och ledning av projektet 

De samverkande organisationerna styrs på olika sätt vilket i vissa fall kunde 

leda till problem, irritation och ineffektivitet såväl inom som mellan dem. 

Danermark (2003) menar att det kan innebära problem om exempelvis 

möjligheten att fatta beslut är ojämnt fördelad mellan aktörer i en samverkan. 

Det framkom både vid intervjuerna/samtalen och vid mötesobservationerna att 

de deltagande aktörerna hade mandat från sin egen organisation att fatta de 

beslut som var nödvändiga för att samverkan skulle utvecklas och löpa på. De 

problem med beslutsfattande som förelåg i projektet berodde snarast på att olika 

lagar, förordningar och föreningsstadgar styrde handlingsutrymmet för 

organisationerna. 

Om socialtjänsten och frivården hade en relativt stor förståelse för varandras 

organisatoriska regelverk och hur det kan påverka det praktiska arbetet, fanns 

inte den kunskapen helt hos föreningen KRIS. Även om de förstod de andra 

organisationernas formella ärendehantering, så hade de ofta mindre tålamod 

med den organisatoriska tröghet som de uppfattade fanns hos de andra 

organisationerna. KRIS hade de facto inte möjlighet att, när det handlade om 

myndighetsutövning, göra några anspråk på bestämmande. De kunde inte annat 
än att vara den aktör som enligt rutinerna vid rekrytering av de boende faktiskt 
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föreslog lämpliga klienter till stödboendet. Det betydde också att föreningen 

delvis erhöll en form av mandat genom att de efter framtidsverkstaden 

delegerats ansvar för klientrekrytering. Det medförde även att aktörerna från 

KRIS kom att känna större delaktighet och även motivation att driva arbetet 

framåt. Detta faktum stämmer väl överens med tidigare forskning som visar att 

reellt medbestämmande och att känna kontroll är en viktig del vid samverkan 

och kan fungera både motiverande och engagerande (Danermark, 2003; Ansell 

& Gash, 2008). Att KRIS fick den möjligheten till beslutsfattande kring 

rekrytering uppfattades inte heller som något problem från socialtjänsten eller 

frivården utan tolkades snarare som att samverkan kan fungera så. 

Samtidigt var det inledningsvis tydligt för alla samverkande aktörer att det 

var socialtjänsten som hade det slutgiltiga tolkningsföreträdet och ansvaret vid 

placering i stödboendet. Vikten av att alla samverkande aktörer känner till 

varandras mandat och förutsättningar att fatta beslut kan relateras till 

Danermark (2003). Många eventuella konflikter kan därigenom undvikas. Även 

informella regler som skiljer sig för mycket åt mellan de olika organisationerna, 

till exempel interna regelsystem och avtal påverkar förutsättningarna för 

samverkan (Danermark, 2003). I projektet kom alla aktörer efter 

framtidsverkstadens genomförande att i stora drag känna till de lagar och regler 

som styr arbetet hos respektive organisation. Det medförde att många 

missförstånd och problem kunde undvikas. 

Styrning i relation till samverkan i projektet kan även diskuteras utifrån 

begreppet makt. Enligt Danermark (2005) är makt alltid närvarande i en 

samverkan, även om de samverkande parterna sällan öppet talar om det. 

Överfört till projektet var det därför viktigt att aktörerna blev medvetna om de 

maktförhållanden som rådde dem emellan. När en myndighet eller organisation 

går in i en samverkansprocess ger de frivilligt upp en del av sin formella 

möjlighet att styra, alternativt kan en eller flera aktörer erövra mer makt. 

Möjligheten att själva fatta beslut och ha makt över processen överlämnas eller 

åtminstone delas till viss del med andra i samverkansprocessen. 

I relation till olika maktbefogenheter inom projektet finns anledning att knyta 

an till det teoretiska begreppet Colloborative Governance (Ansell & Gash, 

2008). Begreppet skapar förståelse för hur samverkan mellan offentliga, ideella 

och privata aktörer kan förstås i deras strävan att uppnå effektiv styrning. 

Colloborative Governance täcker både informella och formella relationer inom 

problemlösning och beslutsfattande. Relaterat till projektet förelåg det, i den 

inledande fasen, en del problem i förhållande till såväl formella som informella 

kontakter mellan de samverkande aktörerna. Föreningen KRIS var en förening 

bestående av före detta kriminella och personer med erfarenhet av missbruks- 

och beroendeproblematik som i flera fall även varit klienter hos de myndigheter 

de nu skulle samverka med. De hade i flera fall tidigare mötts i handläggar- och 

klientroll. Detta motsvarar den typen av problem som enligt Ansell och Gash 

(2008), måste hanteras genom tydlig kommunikation i ett så tidigt skede som 
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möjligt för att kunna nå goda resultat på kort och lång sikt. Ett annat problem 

kan vara olika typer av processer som finns inom de olika organisationerna. En 

väg att gå är att blottlägga de olika processerna inom respektive organisation 

för att stärka samverkan för att sedan finna gemensamma lösningar. Ansell och 

Gash (2008) menar att det krävs tre saker för detta: stöd, ledarskap och ett 

gemensamt forum där detta kan ske. Stödet har som uppgift att identifiera de 

problem som ska lösas, till exempel KRIS stadgar som sa att vid missbruk är 

man inte längre välkommen till föreningen. Tidigt i implementeringsprocessen 

identifierades ett antal delar som inte hade fungerat i samverkan. Ett sätt att 

bemöta och försöka lösa dessa problem blev att genomföra den tidigare 

beskrivna framtidsverkstaden där alla samverkansaktörer deltog på demokratisk 

grund vilket i sig stärkt samverkan. En av deltagarna från föreningen KRIS 

utryckte det på följande sätt: 

Framtidsverkstaden var verkligen viktig då vi lärde känna 

varandra lite bättre och man såg att vi inte var så olika och att vi 

ville samma sak. (Informant från KRIS). 

Personen menade att känslan av att de inte var så olika och strävade mot samma 

mål var viktigt. Även att organisationerna tilldelades avgränsade uppgifter, som 

de fick ansvar att lösa, skapade ett ökat engagemang och en känsla av delat 

ledarskap hos aktörerna. Eller som en av socialtjänstens deltagare beskriver det: 

Det var viktigt att vi efter framtidsverkstaden tog tag i frågor som 
hängt löst och strukturerade upp arbetet. Det hade innan varit lite 

si och så med det. (Informant från socialtjänsten). 

Hen pekade på att då det tidigare varit lite ostrukturerat så fick varje aktör nu 

tydligare uppgifter att jobba med. Slutligen vad gäller ett gemensamt forum kom 

aktörerna överens om att i ett första skede bilda en styrgrupp vilket sedan 

omvandlades till en ledningsgrupp där alla aktörer deltog på lika premisser så 

långt det var möjligt. Som tidigare beskrivits hade socialtjänsten det slutgiltiga 

ansvaret för och där med även beslutsrätten. 

Gränsöverskridande relationer som kompetensutveckling 

Samverkan kan ses som en del i en process för kompetensutveckling i 

organisationer och myndigheter där två viktiga faktorer är kreativitet och 

engagemang (Hall, 1990). Socialtjänstens beslut att låta en annan 

samverkansaktör ta huvudansvaret vid själva rekryteringen av klienter till 

stödboendet under utvecklingsarbetet skapade en atmosfär av delaktighet bland 

aktörerna i projektet. Aktörerna hade nu fått sina specifika uppgifter och såg 

sina roller som betydelsefulla. De var beroende av varandra i 
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samverkansprojektet, vilket var ett incitament för att ytterligare utveckla och 

förfina samverkan. 

När arbetet med implementeringen fortskred och varje organisation fått sina 

uppgifter att lösa, ökade även kunskapen inte bara om implementering och 

samverkan utan även den praktiska yrkeskompetens som fanns hos flera av 

aktörerna kom nu till sin rätt. Genom att de hittat bättre former för att samverka 

ökade även informationsutbytet mellan organisationerna och inom 

arbetsgrupperna växte en tvärprofessionell kompetens fram. Grundläggande för 

att skapa kreativitet i en organisation är att organisationsklimatet uppmuntrar 

till engagemang. Det kan exempelvis göras genom tilltro till personalens 

förmåga och att uppmuntra och skapa utrymme för att personalen ska våga kliva 

fram samt visa vad den kan (Hall, 1990). Resonemanget kan överföras till 

projektet utifrån att aktörerna nu delade med sig av sin organisationsspecifika 

kompetens genom de tvärorganisatoriska arbetsgrupper som bildats. Ytterligare 

en effekt blev att självkänslan stärktes hos flera av aktörerna. En av deltagarna 

från KRIS uttryckte på följande sätt: 

Det var spännande att arbeta närmare med till exempel de från 

socialtjänsten, de som alltid funnits på andra sidan bordet 

tidigare. (Informant från KRIS) 

Eller som en av aktörerna från socialtjänsten uttryckte det: 

Killarna från KRIS har ju en helt annan erfarenhet än vad jag har 
från mitt arbete. De har ju en upplevd erfarenhet av att ta emot 

stöd från oss i socialtjänsten. (Informant från socialtjänsten). 

Båda de intervjuade personerna menade att det var ett kunskapsutbyte som 

skedde i arbetet med implementeringen. De hade hittat en öppen form för 

kommunikation. Hall (1990) menar att tydlighet och att veta vem som gör vad, 

grundad på öppenhet och att inte ha en dold agenda eller dolda syften är viktigt. 

Vidare menar Hall att uppmuntran och en känsla av att vara någon i gruppen, 

att betyda något, är en förutsättning för en kreativ arbetsmiljö som även 

påverkar det sociala klimatet positivt. 

Arbetet med implementeringen tog ny fart och aktörerna uppvisade en känsla 

av samhörighet och att ha något gemensamt vilket även skapade ett engagemang 

och en kreativitet och en mer produktiv inställning till arbetet. För att detta ska 

vara möjligt menar Hall (1990) att det krävs ömsesidigt förtroende och tillit 

mellan de samverkande aktörerna och en trygghet i organiseringen av arbetet 

som möjliggör vidare engagemang. 

Aktörernas delaktighet och kreativitet var en viktig förutsättning och del i 

samverkansprocessen. Under framtidsverkstaden möttes de olika aktörerna för 

att gemensamt och demokratiskt penetrera de problem som fram tills dess blivit 
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synliga i samverkan. Allas medverkan blev lika viktig och de fick möjligheten 

att tillsammans vara med och skapa framtiden i samverkan. Hall (1990) menar 

att medarbetare som upplever att de kan påverka sin arbetssituation, både vad 

gäller beslut om vad som ska göras och hur det ska göras i regel är mer 

tillfredsställda med sitt arbete. Den positiva anda som skapades genom 

samverkan mellan aktörerna ledde till ökad kreativitet och produktivitet inom 

implementeringen. Om myndigheter och organisationer däremot misslyckas 

med att överlämna eller dela på makt, eller om det inte genomförs som utlovat, 

så hämmas ofta samverkansprocessen eller kan rent av helt stanna upp (Hall, 

1990). Resultatet kan här relateras till tidigare forskning som lyfter fram att en 

förutsättning för engagemang och förändring är att tydligt visa vad som ska 

göras och göra aktörerna delaktiga i arbetet med implementeringen genom 

samverkan (jfr. Adelman & Taylor, 2003; Hall, 1990). 

Projektet hade i detta skede av implementeringsprocessen utvecklat en 

fungerande samverkan vilket är en förutsättning för att alla inblandade får ut 

maximalt av sitt deltagande. Det betydde att varje nytt steg togs med gemensam 

kontroll över processen. Det skapade en situation där den ena aktören visste vad 

den andre planerade att göra. Det innebar även att lämpliga stödinsatser 

diskuterades och planerades tillsammans i samverkan med målsättningen att 

maximera inte bara effekterna utan även minimera kostnader (jfr. Danermark, 

2005). Att en samverkan etablerats innebar även en fastare relation mellan 

aktörer i projektet som utifrån skilda och kompletterande kompetenser och 

resurser arbetade tillsammans för att implementera stödboendet (jfr. 

Danermark, 2005; Huxham, 1996; Mallander, 1997). Det skapade även 

förutsättningar att förbättra klienternas väg genom stödboendet. Fokus bör ligga 

på för vem insatser görs, alltså att se till medborgarnas behov i ett holistiskt 

perspektiv (Stenberg, 2000, Wolvén, 2000, Denvall & Jacobson, 1998). 

Sammantaget ökade aktörernas samverkanskompetens efter 

framtidsverkstadens genomförande och gav energi till 

implementeringsprocessen av projektet. Josefsson (2007) menar att 

samverkanskompetens kan bidra med förbättrad kvalitet genom att aktörer med 

kompletterande kunskap och kompetens går samman i sitt arbete med utsatta 

grupper. I detta läge av implementeringsprocessen hade denna kommit en bra 

bit på vägen och intentionsstadiet kunde övergå i praktikstadiet. 

Praktikstadiet 

Här ställs frågor om vidareutveckling och vidmakthållande av 

implementeringsprojektet och vilka moment som är utmärkande för en 

konsolidering. I avsnittet tydliggörs att den egentliga implementeringen av 

projektet hade genomförts och avslutats. I presentationen av praktikstadiet 

analyseras de förändringar som ägde rum efter år 2009 efter 
institutionaliseringen av projektet. Projektet hade gått in i ett nytt stadie och 



85 

stabiliserats och arbetet skedde efter formaliserad struktur och tydligare 

arbetssätt. I och med att projektet gick över i praktikstadiet blev det en 

institutionaliserad företeelse och var därmed avslutat som projekt. 

En institutionaliserad verksamhet blir synlig 

En risk med implementeringsprojekt är att de avslutas utan att bli en integrerad 

del av vardagspraktiken i befintliga verksamheter (Rothstein 2010, Widmark, 

2015). Implementeringen av stödboendet hade dock kommit till ett stadie av att 

vara en väl integrerad del i respektive myndighets och organisations praktiska 

verksamhet. Projektet blev en gemensam verksamhet, skild från 

organisationernas ordinarie verksamhet likväl en del av den. Det handlar om att 

aktörerna tar med sig sina olika gränser i form av regler, värderingar och 

föreställningar från sin organisation i ett möte med en annan verksamhet med 

andra gränser för att i samverkan organisera nya gränser (Löfström, 2010). Det 

inledande samarbetet utvecklades till integrerad samverkan, inte bara mellan 

alla parter i projektet utan även inom respektive organisation. En tolkning av 

varför implementeringen av projektet fungerat väl var att det inom ledningen 

för socialtjänsten och frivården fanns starka och positiva förväntningar på 

implementeringen av stödboendet samt att det skulle integreras och 

permanentas i de respektive verksamheterna och att samverkan fortsatt skulle 

utvecklas. 

En av de mest positiva effekterna av projektet var, enligt socialtjänsten, att 

stödboendet utvecklats till att bli en ny och viktig insats för klienter som lämnat 

fängelse. En informant från socialtjänsten beskrev det på följande sätt: 

Det är en insats. Det är en särskild insats som vi har. Om man 
beviljas boendet är det en resurstilldelning, stödboende eller 

övergångsbostad. I och med att du är beviljad boende så är det 

svårt att vräka någon. Det är inte stödboendet i sig som är viktig, 
utan insatsen. (Informant från socialtjänsten). 

Informanten menade att stödboendet inte bara skulle ses som en placering utan 

som en ny insats att kunna erbjuda klienter. Det hade blivit ett stöd vid 

utslussning från fängelse i samtliga involverade myndigheters och 

organisationers klientarbete. För frivården hade projektet blivit något mer än 

bara ett fungerande boende där de kunde nå sina klienter. Det hade blivit ett 

strukturerat utslussningsstöd för deras klienter. De hade dessutom gemensamt 

skapat rutiner inom projektet som fungerade motiverande och stödjande i 

frivårdens klientarbete. Trots det så upplevde frivården att det fortfarande fanns 

vissa bristande rutiner, vilket en informant uttrycker så här: 

Formaliseringen/ … /kanske inte riktigt lever upp till vad som man 

kanske hade önskat. Där tror jag att vi kanske lidit brist på att inte 
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haft en kraft att samla ihop det här. Det har vi inte riktigt orkat 

med själva tror jag eftersom vi suttit i våra organisationer. 

(Informant från frivården).  

Citatet antyder att frivården fortfarande inte riktigt blivit så engagerade i 

projektet som de från början hoppats på. Att verksamheten blivit en permanent 

del i KRIS verksamhet är kanske inte förvånande då föreningen varit en av de 

mest drivande inom projektet. Stödboendet innebar att deras medlemmar fått en 

ökad trygghet. De har fått tillfälle att i lugn takt anpassa sig till ett liv utanför 

fängelset och fick samtidigt behandlingshjälp och möjlighet att delta i KRIS 

dagverksamhet. Det som framhålls som mest positivt var dock att påbörja vägen 

tillbaka till ett socialt integrerat liv. Det är inte ovanligt att problem med att 

skaffa arbete och bostad till följd av anstaltsvistelse är stora. Det kan förstås 

utifrån Höjgårds (1994) forskning att problemet att ha varit dömd till fängelse 

och stämplad som kriminell påverkar kontakten med t.ex. arbetsgivare och 

hyresvärdar på ett negativt sätt. Ett moment 22 uppstår då en person finner att 

hen saknar bostad och inte heller kan få en bostad utan arbete eller vice versa, 

ibland uttryckt i folkmun: Utan bostad inget jobb och utan jobb ingen bostad. 

Olika vägar ut ur kontroverser och konflikter i samband med samverkan 

Resultatet visar även att det fanns olika maktrelationer mellan aktörerna i 

projektet. Maktrelationerna kan till exempel illustreras med KRIS position i 

samverkan under institutionaliseringsfasen när projektet övergick till att bli en 

integrerad del i de fyra organisationerna. Genom att applicera Hirschmans 

(2008) tre begrepp sorti, protest och lojalitet som analysverktyg på 

maktrelationerna i projektet kan en ökad förståelse erhållas. Begreppen används 

huvudsakligen för att påvisa tre handlingsalternativ. Beroende på hur 

organisationerna förhåller sig till projektet ger det uttryck för viljan till 

delaktighet. Andemeningen i Hirschmans analys är att sorti och protest är två 

skilda sätt att påverka prestation och kvalité i organisationer medan lojalitet 

snarast kan ses som att trösklarna för både utträde (sorti) och ifrågasättande 

(protest) höjs (Hirschman, 2008). 

KRIS befann sig till en början i en typ beroendeställning gentemot de övriga 

samverkansparterna. Genom sitt deltagande i projektet gavs en legitimitet till 

föreningen som en aktör i det återfallspreventiva sociala arbetet. Det specifika i 

denna relation var att såväl KRIS som organisation, som deras företrädare i 

projektet på ett personligt plan, tidigare varit klienter hos socialtjänsten och hos 

frivården. Då insatsen med stödboendet var viktigt för föreningen och något 

som de vill utveckla för att deras olyckskamrater på väg ut från fängelse skulle 

få en bättre möjlighet än de själva fått i form av till exempel stödboende. Men 

för att kunna åstadkomma detta är de beroende av att både socialtjänsten och 

frivården är med och ser välvilligt på att försöka åstadkomma detta. Aktörerna 
från KRIS var således både klient- och organisationsföreträdare vilket mynnar 
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ut i en lojalitetsspänning. Bibehåller vi andemeningen i Hirschmans (2008) 

terminologi innebär det att valet av vägar som organisationerna i projektet tar 

när kontroverser uppstår i samverkan säger något om maktrelationerna. Enligt 

Hirschman kan aktörerna välja på att lämna en samverkan (sorti), att 

ifrågasätta/ogilla utvecklingen i den (protest) eller att stanna kvar (lojalitet) 

genom att sympatisera med målen men ifrågasätta arbetsformerna. Fred (2015) 

pekar på två element i ett projekt som behöver överensstämma nämligen 

förbindelselänken mellan bärande betydelse (sense making) och utvecklade 
rutiner (routines) vilket i princip även är andemeningen i det här sättet att tänka 

kring Hirschmans terminologi. Detta var något som aktörerna i projektet 

gemensamt hade utvecklat i form av både tydliga rutiner men också ett 

närmande till varandra. Om aktörer upplever att det finns tydliga rutiner kring 

de bärande elementen i projektet minskar sannolikheten för att deltagarna utövar 

sorti eller protest och att lojaliteten till projektet ökar (jfr. Fred, 2015). 

KRIS position till projektet kan även tolkas utifrån Hasselbergs (2002) 

lojalitetsbegrepp. De hade en typ av dubbelt medlemskap i projektet i form av 

att både vara aktör i implementeringen men att även tidigare haft en relation 

som klient till de andra aktörerna. Hasselberg (2002) menar att ett personligt 

nätverk kan ha större inflytande på en organisation än formella protester. Det 

kan tolkas som att KRIS dubbla medlemskap skulle kunna gynna samverkan då 

de inte bara var aktörer de hade också tidigare relationer till de övriga aktörerna 

i projektet. Vad gäller aspekten lojalitet framträder här en kanske något 

överraskande situation. Utifrån en tolkning med hjälp av Hasselbergs (2002) 

teoretiska resonemang kan det innebära risk för låg lojalitet hos medlemmarna 

i KRIS. Det överensstämmer inte med resultatet i föreliggande studie som 

snarare visar att föreningen KRIS kände en hög lojalitet till projektet och 

utnyttjade protestmöjligheten i högre grad än vad som kunde förväntas. Det kan 

förklaras med att då de är beroende av att både socialtjänsten och frivården är 

med och ser välvilligt på att försöka åstadkomma detta känner de lojalitet till 

projektet. Dessa två aspekter accentuerar att KRIS position hade en form av 

bundenhet till projektet men på samma gång en förstärkt position att ta en 

fullvärdig roll utifrån socialtjänstens och frivårdens perspektiv. 

Ett närmande till varandra 

De tre organisationerna socialtjänsten, frivården och KRIS hade ett ömsesidigt 

närmande till varandras betraktelsesätt. I syn på lösningar kom föreningen KRIS 

att närma sig socialtjänstens och frivårdens tanke och inställning samtidigt som 

socialtjänsten och frivården kom att förstå KRIS sätt att se på tänkbara 

lösningar. Detta kan förstås med hjälp av begreppet isomorfism. En möjlig 

tolkning utifrån (Powell & DiMaggio, 1991; Gustafsson, 2006; Eriksson-

Zetterquist, 2009) är att det handlar om imitation (jfr. Grape, Blom & 

Johansson, 2006; Linde & Svensson, 2013). För föreningen KRIS var det viktigt 

att accepteras av de andra organisationerna och ett sätt var att närma sig dem i 
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form av att ta över deras normer och värderingar. Institutionell isomorfism är 

då en process där organisationer eller aktörer som svar på påtryckningar, 

frivilligt eller ofrivilligt, antar samma praxis som institutioner med makt genom 

att rätta sig efter samt acceptera deras standards. Det sker som en respons på 

allmänna institutionella påtryckningar, som kan existera på individ, 

organisations- eller organisationsfältsnivå (DiMaggio & Powell, 1983, 

Gustafsson, 2006). 

I en strävan att framstå som en legitim samarbetspart, kom KRIS att allt mer 

närma sig de övriga organisationernas tankemönster och handlingar i ett försök 

att erhålla legitimitet såväl internt inom samverkan, som externt utåt mot andra 

institutioner, men även mot samhället i övrigt. De strävade efter legitimitet som 

aktör inom området återfallsprevention. Anpassning blev en nödvändighet för 

att uppfattas som en legitim samverkanspartner och kan uttryckas som en form 

av institutionell isomorfism. Det kan beskrivas som hur organisationer 

likformas och anpassar sig till varandra (DiMaggio & Powell, 1983; 

Gustafsson, 2006; Eriksson-Zetterquist, 2009). Anpassningen sker genom både 

undermedvetna och medvetna processer som även styr det aktiva handlandet 

(jfr. Lindqvist & Aidemark, 2007; Gustafsson, 2006; Powell & DiMaggio, 

1991). 

Powell och DiMaggio (1991) identifierar tre isomorfiska mekanismer: 

imiterande processer, normativa påtryckningar samt påtvingad isomorfism. En 

tolkning av KRIS agerande pekar på att de påverkades av alla tre i större eller 

mindre grad men kanske framför allt de två senare. Imiterande processer kan 

enligt Powell och DiMaggio inträffa när organisationer möter osäkerhet och av 

det skälet frivilligt formar sig efter andra organisationer. En osäkerhet fanns hos 

KRIS under den inledande perioden av implementeringen men kom allteftersom 

att minska. Normativa påtryckningar uppstår när professionen i en organisation 

pressas att rätta sig efter en uppsättning normer och regler, som utvecklats av 

professionella grupper (Gustafsson 2006). En förutsättning för KRIS att 

accepteras och få gehör för sina önskemål av de andra aktörerna var att även de 

kunde agera utifrån de professionella normer och värderingar som fanns hos de 

andra aktörerna och då framför allt hos socialtjänsten som var huvudman för 

projektet. Vad gäller den tredje mekanismen påtvingad isomorfism, som 

relateras till antingen formella eller informella påtryckningar från andra 

organisationer som det råder en beroendeställning till, har det inte gått att utläsa 

i resultatet att den påverkat KRIS. Det ska dock sägas att den kan vara svår att 

upptäcka då den sällan framträder öppet i en relation mellan organisationer eller 

aktörer (DiMaggio & Powell, 1983, Gustafsson, 2006). 

Institutionella entreprenörer gör entré 

Ytterligare en tolkning är att betrakta KRIS som en institutionell entreprenör i 

samverkan inom fältet socialt arbete (jfr. Hardy & Maguire, 2008). De 

utmanar de övriga tre samverkansaktörernas tankesystem, språk, kunskap och 
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synsätt på ett flertal nivåer. Resultatet visar entydigt att föreningen KRIS inte 

var beredd att fullt ut anamma övriga aktörers sätt att se på problem och 

lösningar. Vid samtal var de betydligt mer frispråkiga och förespråkade i hög 

grad pragmatiska lösningar i stället för tidigare etablerade och byråkratiska 

problemlösningsmetoder inom framför allt socialtjänsten och frivården. Vad 

som blev extra intressant var att de båda nämnda organisationerna lyssnade på 

och i flera fall anammade föreningens synsätt så länge det inte stred mot de lagar 

och förordningar som styrde deras verksamheter. En tolkning är därför att 

föreningen KRIS kan ses som en institutionell entreprenör i samverkan. Den 

bundenhet som kunde upplevas i form av avsaknad av makt övergick i en ny 

frihet som självständig aktör. Genom att ge uttryck för sin erfarenhetsbaserade 

kompetens runt de problemställningar som projektet fokuserade på att lösa, gavs 

en känsla av frihet och makt till föreningen KRIS. 

Överfört till Eriksson-Zetterquists (2009) resonemang innebär det en 

ömsesidig påverkan mellan medarbetare och organisation. På motsvarande sätt 

påverkar organisationer på samma fält varandra och har följaktligen även 

möjlighet att förändra varandra. Organisationer som institutioner är produkter 

av människors tankar och handlingar samtidigt som de styr och begränsar 

tänkandet och handlandet (Eriksson-Zetterquist, 2009). Eriksson-Zetterqvists 

(2009) tolkning av att tillhöra eller inte tillhöra samma organisatoriska fält kan 

även överföras till en tolkning av att bostadsbolaget Kalmarhem AB i hög grad 

stod utanför. Det innebar att de varken anammade eller påverkades nämnvärt av 

de tanke- och handlingsmönster som formades under implementeringen av 

projektet. Eller vice versa, de påverkade inte heller tanke och 

handlingsstrukturerna i implementeringen i någon större omfattning. 

Sammantaget utvecklades en kognitiv förståelse inom projektet som 

underlättade samverkan eller snarare blev en förutsättning för den samma (jfr. 

Scott, 2013; DiMaggio & Powell, 1983) 

Splittring - en ny verklighet etableras 

I det avslutande avsnittet söker jag svar på uppsatsens tredje frågeställning 

nämligen: Hur kom interna såväl som externa förändringar att påverka och 

omformulera institutionaliseringen?. 

Efter fem år 

Fem år efter att empiriinsamlingen av implementerings- och 

samverkansprocessen i projektet avslutats fick jag kännedom om att en större 

organisatorisk förändring stod för dörren. Förändringen medförde att 

förutsättningarna ändrades under år 2014 för stödboendets organisering. 

Förändringarna var genomgripande då socialtjänsten avsåg att upphöra att vara 

huvudman och därmed lämna över verksamheten till föreningen KRIS. Det går 

kanske till och med att uttrycka det som att den implementerade organiseringen 
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av stödboendet aborterats eftersom det försvinner ur socialtjänstens 

ansvarsområde. Något som tydligt uttrycktes av en av de intervjuade 

socialsekreterarna: 

Jag tycker det är jättesynd. Tidigare kunde vi använda 

stödboendet som en insats, idag måste vi upphandla det om vi vill 

placera någon där. (Informant från socialtjänsten). 

Citatet visar den förändrade situation som skett med organiseringen av arbetet 

med stödboendet. Genom att vända tillbaka till fältet under åren 2014 – 2015 

och genomföra sju nya kvalitativa intervjuer söktes förståelse för denna 

utveckling. Inga anspråk görs att det som inträffat efter institutionaliseringen 

uteslutande kan förklaras med denna ansats, men att det bidrar till att på ett 

rimligt sätt tydliggöra vad och varför praktikstadiet kom att ta den form som 

den gjorde. Framställningen präglas av att socialtjänsten hade både ett 

huvudmannaskap och ett verksamhetsansvar när institutionaliseringen tagit 

form, men avträdde sedan den rollen. 

Flera påverkande faktorer 

Upphandling ersätter samhandling 

Den första påverkande faktorn kan relateras till den inverkan som New Public 

Management [NPM] haft på hur myndigheter skapar relationer eller mer precis 

hur upphandling av externa parter sker. NPM är en reformagenda med 

marknadsekonomiska inslag för offentlig sektor (Hood, 1995). Hood talar om 

NPM som variety of innovation wide spread across the world, which are 
dominated the bureaucratic reform agenda (Hood, 1995 s 38). NPM kom också 

att påverka socialtjänsten i Kalmar. 

En viktig förändring som fick stor betydelse för organiseringen av 

stödboendet var de upphandlingsregler för offentlig verksamhet som började  

användas år 2007, Lagen om Offentlig Upphandling, [LOU, 2007]. Lagen 

påskyndade övergången av den offentliga sektorns interna praktik till extern 

upphandling (outsourcing) under ledorden konkurrens och kostnadseffektivitet. 

Socialtjänsten i Kalmar kunde inte längre enligt LOU direktupphandla 

stödboendet för enskilda klienter, utan måste nu ta in anbud från KRIS för varje 

enskild upphandling av placering i stödboendet. Införandet av LOU som en del 

av socialtjänsten praktik kan ses som ett resultat av hur NPM på en övergripande 

nivå påverkat den offentliga sektorns organisering. I LOU (2007) anges vilka 

regler som offentliga myndigheter måste följa vid upphandling av varor och 

tjänster och hur detta ska gå till. Det medför även att flera tidigare enklare 

tjänsteköp blir tvungna att omförhandlas eller avbrytas då det strider mot LOU 

2007 (Agevall, 2005). 

Konkret innebar de nya styrningsformerna att föreningen KRIS fick lämna 

anbud på stödboendet i konkurrens med andra intressenter och först i händelse 
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av att de vann upphandlingen få uppdraget. Det fick även konsekvenser för 

socialtjänsten i form av en mer omständlig procedur vid placering av klienter i 

stödboendet. Detta ledde enligt såväl socialtjänsten som KRIS till att den 

centrala kärnan i utformningen av stödboendet gick förlorad och att den 

uppbyggda samverkan kring själva insatsen förändrades mer till samordning. 

För stödboendet fick förändringen mot upphandling stor inverkan på den 

organisatoriska relationen mellan socialtjänsten och föreningen KRIS vilket en 

av de intervjuade från KRIS beskriver: 

Det känns ju så klart konstigt att det ska bli så här. Att vi inte 

längre ska samverka som vi gjort. Vi kommer nu att försöka driva 

detta själva men hur vet vi att det går med pengar och så, och 
kommer det några nya boende att placeras i boendet och hur. 

(Informant från KRIS). 

Bostadsmarknad under förändring 

Bostadsmarknaden i Kalmar var ytterligare en extern faktor som påverkade 

organiseringen av stödboendet. KRIS blev nu de som hyrde de lägenheter som 

användes och därmed var föreningen även garant för hyran. Ett ansvar som 

socialtjänsten tidigare hade haft. Ett annat hinder för stödboendet var att 

fastighetsägarnas självbestämmande stärktes i relation till möjligheten att välja 

eller avvisa hyresgäster. Ett hyreskontrakt förutsätter dessutom ofta fast arbete 

och etablerade sociala situationer (Kriminalvården, 2018; Rydén-Lodi, 2005; 

Heule 2005). De nya förutsättningarna på bostadsmarknaden ökar även risken 

för en selektering av hyresgäster. Flera grupper får svårare att etablera sig på 

bostadsmarknaden som exempelvis personer med ett kriminellt förflutet 

och/eller med missbruks- eller beroendeproblematik. En intervjuperson från 

KRIS uttrycker det så här: 

Ska killarna hamna på gatan igen? Vad händer om boendet 
stängs, vad gör killarna då? (Informant från KRIS). 

Citatet antyder en oro för att nyordningen kunde leda till att stödboendet inte 

längre skulle finnas kvar. Det är bland annat i skuggan av detta som den 

moderna hemlöshetsdiskursen tar form. 

Kriminalvårdens prioriteringar av boende 

Ytterligare en avgörande faktor på övergripande nivå var att det vid denna 

tidpunkt framkommit kritik från granskande myndigheter i vilken mån 

Kriminalvården verkligen prioriterar satsningen halvvägshus (Riksrevisionen, 

2015). En rapport från Kriminalvården (2016) Utslussning – effekt på återfall i 

brott, visade att av totalt 38 350 möjliga klienter erbjöds enbart 8 634 (ca 22,5%) 
av klienterna utslussningsstöd mellan åren 2007 och 2013. Kriminalvårdens 
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prioriteringar påverkades under tidigt 2000-tal av ett antal rymningar vilket 

resulterade i att det att det återfallspreventiva arbetet nedprioriterades till 

förmån för satsningar på ökad säkerhet vid anstalter (Berman & Fabring, 2010). 

En generell utmaning för samverkansprojekt är att de aktörer som verkar lokalt 

ofta är beroende av både nationellt och regionalt fattade beslut och 

prioriteringar. Detta avspeglas på den lokala frivårdens engagemang i 

stödboendet. Inga resultat eller effektutvärderingar av stödboendet hade 

genomförts mellan åren 2006 – 2015 och därmed saknades evidens för 

stödboendet som en framgångsrik åtgärd. Bristen på påvisade resultat kan 

relateras till att effektmått är ett viktigt sätt att mäta framgång enligt NPM, ett 

synsätt som blivit allt mer styrande inom offentlig sektor (Hood 2005). Det, i 

kombination med att centrala ekonomiska medel till satsning på 

återfallspreventivt arbete hade minskat, medförde ett lägre engagemang från 

den lokala frivården. 

En handläggare vid frivården menar att det mer handlade om att veta var 

deras klienter befann sig än att vara aktiva i arbetet med själva stödboendet: 

Vi har ju egentligen inte varit så aktiva i själva boendet utan sett 

det mer som att våra klienter har en fast plats där det är enklare 

att nå dem, än att de inte har en bostad. (Informant från 
frivården). 

Informantens utsaga visar på ett falnande intresse och att frivården var på väg 

att engagera sig mindre i stödboenden. Den beskrivna utvecklingen inom 

Kriminalvården påverkade således de lokalt samverkande organisationernas 

engagemang för stödboendet. Slutsatsen är att såväl influensen av NPM med 

fokus på påvisbara resultat som Kriminalvårdens minskade engagemang på 

lokal nivå innebar att frivårdens och socialtjänstens intresse för stödboendet 

minskade. I nästa steg påverkades KRIS som även oroades för uteblivet 

ekonomiskt stöd. Analysen visar således att samtliga organisationer påverkades 

negativt och att samverkan sattes på prov. En representant för KRIS uttrycker 

det så här: 

Ja, nu när inte socialtjänsten längre ska stå för stödboendet (läs 

ekonomisk garant) ska de höja vårt föreningsbidrag och så ska vi 
stå för boendet och de betala för varje plats, men om det inte 

kommer några boende då, ska vi själva hitta dem någon 
annanstans? (Informant från KRIS). 

Citatet ger uttryck för en tydlig oro inför framtiden utifrån den nyordning som 

infördes och frågor som: Ska stödboendet finnas kvar och hur ska det i så fall 
finansieras aktualiserades? 
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En ny statlig styrningsform 

Den förändrade statliga styrningslogiken med övergången från Government till 

Governance (jfr. Daly, 2003) kom att på ett övergripande sätt påverka 

stödboendet. Governance grundas i att vad som presteras i den kommunala 

verksamheten ska utvärderas där ett grundkoncept är självvärderandet. 

Stödboendet hade inte utvärderats i relation till kostnad och effektivitet vilket 

hade varit nödvändigt för att visa på resultat gentemot kommunen och 

Kriminalvården. Genom att titta närmare på processen av externa 

upphandlingar (outsourcing) av stödboendet från socialtjänsten till föreningen 

KRIS, finner vi tydliga tecken på den nya styrningsformen Governance. 

Verksamheten ska upp till bevis framförallt genom att vara kostnadseffektiv 

(cost-efficiency), snarare än mål-medelnyttig (cost-effectiveness). Detta 

skiftade fokus kan även ses som ett resultat av influenser av NPM. I detta fall 

ledde det till en ökad extern upphandling för att uppnå ökad 

kostnadseffektivitet. Vid intervjun med socialchefen antyder hen att ett viktigt 

incitament till nyordningen är ekonomisk. Hen uttrycker det så här: 

Genom att vi överlämnar ansvaret för stödboendet hoppas vi 

också kunna effektivisera vår verksamhet, både ur ett ekonomiskt 

som verksamhetsperspektiv. (Informant från socialtjänsten). 

I citatet antyder hen att målet är att effektivisera verksamheten med ökad 

koncentration på andra saker som är viktiga i verksamheten. Fokus på medel 

och inte mål-medel gör att högre kostnader i jämförelse med andra utgör ett hot 

och ger lägre legitimitet åt sådana verksamhetsområden. Sällan påtalar man att 

det kan vara ett utslag av en högre politisk ambitionsnivå (jfr. Petersson & 

Blomberg, 2017). Här avses att kärnan i förändringen finns inom 

styrningslogiken, det vill säga från traditionell styrning och kontroll från 

organisationsledningen top-down till att nu kunna redovisa resultat från 

verksamheten bottom-up. Ansvaret läggs hos kommunerna att via 

självvärdering och självdisciplinering visa att de har kontroll och hög kvalité 

inom verksamheten. Fokus flyttas från mål-medelanalys där fokus är att göra 

rätt saker till en medelanalys, det vill säga att göra saker rätt. Den beskrivna 

förändringen drevs av Kommunförbundet som från 2001 drev på utvecklingen 

genom öppna jämförelser (Kommunförbundet, 2001). 

Stödboendets organisering påverkades av att den interna praktiken nu skiljer 

beställarfunktionen från utförarfunktionen i syfte att främja 

kostnadsbesparingar. Nyordningen med tydlig verksamhetsstyrning influerad 

av NPM har blivit en ny styrningsform från stat och landsting gentemot 

kommuner och deras verksamheter. Stödboendets nya praktik kan också förstås 

utifrån Daly (2003) som menar att Government utgör den traditionella 

styrformen genom sin top-down konstruktion med direkt inspektion och 
kontroll. Governance bryter denna tankebana och karaktäriseras istället av en 
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bottom-up konstruktion med självdisciplinering som logik. Governance som 

styrningsmetod har ökat kostnadsmedvetandet i kommunerna och är en del av 

att verksamheter blir mer orienterade inåt än utåt i sina förändringssträvanden. 

Vad som sker här är att socialtjänsten i ökad utsträckning blir medveten om sin 

interna kostnadsprofil och undersöker möjligheter att minska kostnaderna. En 

konsekvens blir att stödboendet läggs ut på upphandling till externa 

entreprenörer (s.k. outsourcing) (jfr. Petersson & Blomberg, 2017). 

Ökad specialisering och ansvarsfördelning 

I och med att föreningen KRIS skulle överta huvudmannaskapet för stödboendet 

kunde socialtjänsten fokusera mer på kärnverksamheten. Men det innebar även 

att föreningen uttryckte oro för vem som skulle stå för lägenheten. En 

representant för KRIS uttrycker det på följande sätt: 

Nu ska vi som förening stå för lägenheten, det är väl bara att 

hoppas att Kalmarhem tycker att det fungerat. Visserligen betalar 
socialtjänsten för att placera i boendet, men vad händer om den 

blir tom en period, ska vi då betala? (Informant från KRIS). 

Citatet kan tolkas som att KRIS inte kände sig redo att axla rollen som 

huvudman utan tvingades till det i nyordningen. I kölvattnet av de ekonomiska 

åtstramningar som skett under 2000-talet har en diskussion vuxit fram kring 

kärnverksamhet och kringverksamhet. Ett exempel är en insnävning av 

begreppet skälig levnadsnivå som används i socialtjänstens 

myndighetsutövning. Här kan vi på ett likande sätt tala om skälig ambitionsnivå 

inom ramen för myndighetens ansvarsområde. Genom att överlåta (outsourca) 

huvudmannaskapet för stödboendet till KRIS minskade socialtjänstens ansvar, 

kontroll och även ambition med samverkan kring stödboendet. 

Parallellt har på en övergripande nivå frivilligorganisationernas plats inom 

välfärdspolitiken omformulerats till att de förväntas ha en allt aktivare roll 

(Bruhn, 2018; jfr. Esping-Andersen, 1990). Den förändrade synen kan kopplas 

till att KRIS fick överta huvudmannaskapet för stödboendet. En utveckling som 

idag ligger i linje med att det inte är ovanligt att frivilligorganisationer intar en 

inte bara reaktiv roll utan arbetar även proaktivt. Tolkningen är att en ny 

arbetsfördelning mellan myndigheter, frivilligorganisationer och civilsamhället 

är under framväxt (Olsson & Nordfeldt, 2008). I tidens anda sneglar allt fler 

myndigheter på möjligheten att avhända sig vissa områden av sin verksamhet 

och där splittringen av organiseringen av stödboendet är ett intressant exempel 

på en sådan process. 

Utvecklingen kan även speglas utifrån begreppet isomorfism. Det blir tydligt 

i form av anpassning till marknadens regler där beställarrollen skiljs från 

utförarrollen och påverkar organiseringen av stödboendet. Det får effekten att 

socialtjänsten lämnar huvudmannaskapet och föreningen KRIS tar över 
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ansvaret för stödboendet. Detta visar en utveckling mot specialisering som en 

generell process där myndighetsansvar skiljs från verksamhetsansvar vilket inte 

åtskiljs i den integrerade organiseringen (Blom, Morén & Perlinski, 2015). Det 

går att tolka som att nyordningen i det närmaste tar formen av ett paradigmskifte 

(Blom, Morén & Perlinski, 2015). 

Genom att socialtjänsten lät föreningen KRIS upphandla stödboendet skapas 

mer av formaliserade kontakter mellan funktioner/befattningar och olika 

avdelningar (jfr. Blom, Morén & Perlinski, 2015). Samtidigt tog ett 

kontraktsförfarande mellan aktörerna i stödboendet form, i motsats till tidigare 

mer gemensamt formulerade rutiner för samverkan. Det innebär att när det idag 

sätts fokus på kostnadseffektivitet ingår en NPM komponent som betonar så 

kallade fristående resultatenheter, det vill säga tydliga avgränsningar mellan 

verksamheter/verksamhetsområden. En avgränsning som även tjänar till att 

tydligare se hur kostnadseffektiva de avgränsade verksamhetsområdena är. 

Detta kan tydliggöras med den nya organiseringen av stödboendet. 

Specialiseringen tjänar, förutom att vara ett verktyg i en tydligare arbetsdelning, 

även att underlätta kostnadseffektivare praktiker. För stödboendet blir denna 

trend ett hot mot den samverkan som byggts upp mellan aktörerna. Innebörden 

är att det försvårar för de deltagande parterna att budgetera sina bidrag med 

personella resurser och kostnader i samverkansprojekt. 

Den nya organiseringen medför även förändrade maktförhållanden mellan 

aktörerna. I nyordningen fick exempelvis föreningen KRIS eget beslutsmandat 

över hela stödboendet och möjligheten att tacka ja eller nej till en boende. Det 

framkom inte heller någon nämnvärd kritik mot den förändrade organiseringen 

när den kommunicerades av socialtjänsten. Socialtjänstens medarbetare 

framförde visserligen kritik angående försämrade placeringsmöjligheter av 

klienter och föreningen KRIS uttryckte en farhåga utifrån ekonomiska aspekter, 

men båda aktörerna anpassade sig relativt snabbt till nyordningen. Förändringen 

fick konsekvenser men ingen av de intervjuade personerna var särskilt kritiska 

till förändringen, snarare oroliga när förändringen initialt fördes på tal. 

Allvarligare var att förändringen påverkade samverkan mellan 

organisationerna. Nyordningen innebar en uppsplittring av samverkan och i 

stället för samverkan utvecklades ett samarbete och samordning vid placeringar 

av klienter i stödboendet. Samsynen kom att bestå relaterat till en gemensam 

målsättning om att fortsätta arbetet med stödboendet. Den av Andersson 

Högberg (2010) befarade svårigheten att skapa en samsyn i top-down 

konstruerade projekt var redan överspelad i detta skede och samverkan i det 

praktiknära arbetet kan nu ses som en samhandling mellan aktörerna (jfr. 

Andersson Högberg, 2010). 

Med fokus på aktörerna – samverkan åren 2014-2015 

Aktörerna runt stödboendet hade tillsammans byggt upp stödboendet, själva 

konstruerat formerna för agerandet och genom samverkan funnit starka 
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beröringspunkter mellan organisationerna. En förutsättning för att en 

samverkan ska fungera så bra som möjligt är att en objektiv verklighet delas av 

de samverkande organisationerna och dess medarbetare. När denna objektiva 

verklighet utmanas påverkas även samverkan som riskerar att försvåras eller 

helt rämna. Det vill säga, graden av samstämmighet bland de samverkande 

organisationernas medarbetare (professioner) påverkar även graden av 

samverkan dem emellan (jfr. Polanyi, 2001; Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Nyordningen som infördes i organiseringen av stödboendet under åren 2014-

2015 påverkade alla aktörer på olika sätt. Eller som en socialsekreterare 

uttryckte det: 

Visst har vi ett samarbete med KRIS och frivården, men det är inte 
som tidigare. Nu träffas vi inte längre regelbundet och kommer 

det nya personer i de andra organisationerna så lär men inte 
känna dem på samma sätt vilket också betyder att det tar längre 

tid att känna trygghet i samarbetet. (Informant från 

socialtjänsten). 

Citatet kan tolkas som att det är viktigt att lära känna och att ha förtroende för 

varandra, vilket fanns tidigare i samverkan under praktikstadiet. Det blev 

svårare att upprätthålla i och med att splittringen av organiseringen var 

genomförd och med det följde en försvagning av samverkan. 

Vid ett av de tidiga mötena mellan aktörerna i projektet framkom kritik om 

hur rekryteringen av klienter gick till. Rekryteringsprocessen var oklar och det 

fanns olika uppfattningar om för vilka klienter stödboendet skulle användas. 

Socialtjänsten menade att det var önskvärt att boendet inte stod tomt utan att det 

utnyttjades maximalt, och att det helst skulle vara bebodd av två klienter 

samtidigt. Det i sin tur medförde att KRIS företrädare kände sig stressade eller 

tvingade att snabbt hitta lämpliga klienter till boendet, vilket i sin tur påverkade 

vilka klienter som inledningsvis bodde i stödboendet. Ett annat problem var att 

socialtjänsten placerade klienter i stödboendet utan att först kommunicera 

placeringen med KRIS eller någon av de samverkande organisationerna Det 

ledde till att lägenheten redan kunde vara upptagen när KRIS hade en aktuell 

klient. Socialtjänsten ansåg att boendevakanser var ett kostnadsproblem medan 

KRIS menade att problemet var att klienter som var allt för olika tvingades att 

bo tillsammans. Detta medförde även negativa konsekvenser för Kalmarhem 

AB då vissa klienter störde intillboende hyresgäster. En tolkning är att om 

socialtjänsten var bekymrad över kostnaden för lediga platser så var KRIS 

upprörda över att matchningen av klienterna inte längre fungerade med 

störningar i boendet som följd. Situationen kan hänföras till att olika 

lojalitetslogiker var rådande. Socialtjänsten identifierar sig i ökad utsträckning 

med myndighetsutövning som ska rymmas inom en begränsad budget, medan 

KRIS identitet karakteriseras av att vara en stödjande kamratförening med 
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lojalitet med klienterna. Med en grov karakteristik rör det sig om en fråga om 

ekonomi respektive etik. 

KRIS diskuterade även deras uppgift med att hålla efter ordningen i 

stödboendet genom att kontrollera skötsamheten. KRIS eftersträvar en 

klientlojalitet utifrån sina stadgar. Trots att socialtjänsten och frivården styrs av 

klara och tydliga regler i sin myndighetsutövning finns det ett visst 

handlingsutrymme. Det ges utifrån deras synsätt en möjlighet för klienter att 

missköta sig till en viss gräns, något som inte tolererades av föreningen. Enligt 

KRIS innebär all typ av missbruk eller kriminalitet en misskötsamhet och enligt 

stadgarna en omedelbar uteslutning ur föreningen, och i detta fall även 

avvisning från stödboendet. Det är en tydlig etisk princip och ett 

förhållningssätt, som även skrevs in i boendekontrakten med klienterna och sågs 

som formella regler som gav KRIS tolkningsföreträde, vilket kom att styra 

arbetet i vårdkedjan. 
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Diskussion 

Denna studie har tagit lång tid att färdigställa. Å ena sidan kan detta ses som ett 

problem betraktat genom rastret för den tid inom vilken licentiatuppsatser bör 

färdigställas, å andra sidan har tidsutsträckningen medgett att de 

förändringsprocesser som skett inom den verksamhet som studerats har kunnat 

analyseras över längre tid. Om början på projektet hade karaktären av en mer 

traditionell implementeringsstudie, kan man därför säga att den efterhand fått 

en mer longitudinell prägel. Att ha samlat in empirin under omkring tio år, från 

år 2006 till år 2015, har gett andra möjligheter till analyser och tolkningar som 

förhoppningsvis kunnat ge en förståelse för de mer långsiktiga förändringar och 

skiftningar på individ-, organisations- och samhällsnivå som annars inte hade 

varit möjlig. Studiens longitudinella karaktär medförde att 

implementeringsprocessen via samgående och institutionalisering gick att följa 

över tid och fånga komplexiteten i samverkan mellan olika organisationer. En 

kortare tidsrymd skulle exempelvis inte ha kunnat fånga de verksamhetsmässiga 

förutsättningar och interna och externa organisatoriska förändringar som ledde 

fram till den splittring som verksamhetsalliansen genomgick under den senaste 

perioden som studerades. 

För att analysera resultatet konstruerades en analysmodell med hjälp av 

Fixsen et al. (2005) implementeringsmodell vilken delas in i sex steg och 

kombinerades med bärande element inom det som identifierats inom 

samverkansforskningen. Med denna som stöd analyserades hur det studerade 

projektet implementerats och förändrats genom olika stadier och hur detta har 

relaterats till olika former av samverkan. Kombinationen i analysmodellen 

synliggjorde viktiga element vid en multiorganisatorisk implementering av ett 

projekt. Resultatet visar att implementeringsprocessen till stora delar har följt 

de sex steg som beskrivs av Fixsen at al. (2005), även om det inte alltid gått att 

se tydliga gränser mellan de olika stegen då stegen har tagits genom mjuka 

övergångar. Resultat pekar även på att den samverkan som skapades mellan 

aktörerna var av avgörande betydelse för implementeringen. Det vill säga hur 

aktörerna konfronterade och löste de problem som uppstod under 

implementeringens gång. Även att såväl tid som olika former av ekonomiska 

och personella resurser krävs vid en implementering som involverar 

verksamheter med olika typ av organisering avseende kultur, styrning och syfte.  

Rothstein (2010) har pekat på att svårigheter med att implementera kan 

underskattas och leda till misslyckad implementering. Han anspelar på den 

aldrig sinande strömmen av fallstudier som pekat på misslyckade 

implementeringar. Svårigheter måste uppmärksammas och bearbetas vilket 

kräver tid och resurser vilket ofta negligerats. Till detta kommer att 

implementeringsstudier ofta genomförs kort tid efter att 
implementeringsprocesser påbörjats vilket tenderat att leda till underskattning 
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av långsiktiga effekter, men även missat möjligheten att lära av misstag och 

korrigera verksamheten underhand (Rothstein, 2010, Fernler, 2012). 

Tre av aktörerna involverade i den studerade stödverksamheten kan betraktas 

som människobehandlande organisationer (Human Service Organisations, 

[HSO]) medan den fjärde, Kalmarhem AB, är ett kommunalt aktiebolag som 

ska generera avkastning till sin ägare. En samverkan utmanar alltid 

organisationers särarter både formellt och substantiellt (Hasenfeld, 2010; 

Johansson, Dellgran & Höjer 2015). Studien visar att sådana utmaningar kräver 

en tydlighet när det gäller den egna verksamhetens uppdrag, men också en 

beredskap att ifrågasätta detta för att undersöka var gemensamma ytor kan 

skapas till de angränsande organisationerna. I studien visas hur en ömsesidig 

förståelse skapades mellan de involverade aktörerna rörande vilka (skilda och 

liknande) roller och funktioner de hade och kunde ha i förhållande till varandra 

för att få verksamheten att fungera. Den visar även vilken anpassning till 

varandras organisatoriska praktik som skedde på organisatorisk och operativ 

nivå. En fråga som aktualiserades var varför detta projekt faktiskt blev 

implementerat, något som inte alltid är fallet när det handlar om projekt.  

Men även detta projekt mötte sina utmaningar och som framgår av resultatet 

hade den institutionalisering av stödboendet som existerat under perioden år 

2006-2008 förändrades vid återvändandet år 2014-2015. De organisatoriska 

ramarna i form av en styrningsmodell där uppdelning mellan beställare och 

utförare införts enligt NPM, hade kullkastat de förutsättningar som tidigare 

etablerats för nära samverkan. Kanske var det en logisk förändring då en 

implementerad insats inte är en statisk företeelse utan kräver anpassning till en 

förändrad intern och extern verklighet. Överlevnaden för denna typ av 

människovårdande organisationer är beroende av dess förmåga att ständigt 

sträva efter legitimitet och anpassa sig till nya ideologiska vindar, trender och 

organisationsförändringar (Meyer & Rowan1977). 

Analysen lyfter fram tre faktorer som avgörande för att projektet 

implementerades. För det första återfinns en grundläggande förutsättning i den 

politiska situationen vid tidpunkten. Den politiska utvecklingen i Kalmar 

kommun korresponderade vid projektstarten väl med de nationella strömningar 

som rådde där krav på samverkan och att stimulera gränsöverskridande 

aktiviteter var viktiga punkter på den socialpolitiska agendan. Kalmar kommun 

hade under en längre tid satsat på ett utökat förebyggande socialt arbete inom 

exempelvis alkohol- och narkotikaområdet och det fanns en politisk samsyn 

kring generella förebyggande insatser inom det sociala fältet i kommunen. Flera 

politiska direktiv på nationell nivå talade ett liknande språk och påtalade även 

vikten av samverkan mellan myndigheter och den ideella sektorn. Målet var att 

möta förändrade förutsättningar i välfärdssystemet för att kunna ge adekvat stöd 

till frigivna klienter. Detta innebar att nya strategier för samverkan behövde 

utvecklas mellan befintliga institutioner och nya aktörer på lokal nivå. Det 
medförde även att det på lokalpolitisk nivå inte fanns någon egentlig motkraft 
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mot stödboendet, utan snarare en generell positiv inställning till att ta fram nya 

stödformer. Drivkrafterna var så att säga starkare än motkrafterna. I det rådande 

politiska klimatet utgjorde implementeringen av stödboendet en förstärkt insats 

vid utslussning från fängelse för personer hemmahörande i kommunen. 

Projektet hade därmed initialt de övergripande förutsättningarna på plats genom 

att det fanns en etablerad samsyn, horisontellt inom kommunen och vertikalt 

mellan kommun och nationell nivå, om behovet av förändring. 

För det andra var det viktigt för de fyra organisationerna att hitta former för 

hur de skulle arbeta tillsammans med implementeringen. Redan från början när 

de fungerade som ett självvalt nätverk utan att det fanns någon formellt reglerad 

avtalsförbindelse mellan aktörerna, fanns begreppet samverkan med i deras 

samtal. De var då inriktade på att utveckla fungerande samverkansformer, men 

var inledningsvis inte på det klara med vad som krävdes för detta. En viktig 

förutsättning var att det inom ledningen för socialtjänsten och frivården fanns 

starka och positiva förväntningar på införandet av stödboendet. Aktörerna hade 

en vilja och en inriktning att förstå vad som skulle implementeras och kunde 

löpande inspirera varandra. Det fanns en strävan hos organisationerna att 

samverkan mellan dem skulle utvecklas och kanske påverka även andra delar i 

deras respektive verksamheter. De ansåg sig se organisatoriska fördelar med att 

en samverkan integrerades och permanentades i sina organisationer. I denna fas 

skapades också ett organisatoriskt utrymme, det vill säga ekonomiska samt 

personella resurser för att kunna arbeta med implementeringen över tid, vilket 

gav projektet dess form (jfr Alexandersson 2006; Vedung 1998). 

För det tredje kan man räkna in den forskning som sedan start varit knuten 

till projektet, och som följt det med återkommande inslag. I det studerade 

projektet visade det sig att aktionsforskning kom att spela en formativ roll vid 

vissa skeden under processen. Det genom att återföra resultat och därmed 

synliggöra olika problemställningar för aktörerna. Därtill innebar 

framtidsverkstaden som genomfördes, och som leddes av aktionsforskaren, en 

möjlighet att inom projektet ta ställning till det vidare utvecklingsarbetet.  

För att ett samverkansprojekt ska bli angeläget för praktiker och få betydelse 

för deras arbete bör det ta sin utgångspunkt i deras identifierade och angelägna 

problem samt genom att tidigt involvera dem vid utformning av såväl syfte som 

upplägg och genomförande (Börjeson & Johansson 2014). Denna typ av 

demokratiska forskningsansatser har även visat sig kunna främja såväl 

deltagande och engagemang som lärande och användning av nyvunna 

kunskaper (Cousins & Whitmore 1998; Denvall & Salonen 2000). 

Genom diskussioner om lösningar och teoretiska resonemang om vad en 

samverkan innebär strukturerade aktörerna på flera sätt om sitt arbete med 

implementeringen. Efter en trög start med flera svåra problem om hur de 

gemensamt skulle arbeta med implementeringen av stödboendet blev 

framtidsverkstaden ett försök att finna lösningar på de synliggjorda problemen. 
Den skapade ökad förståelse för hur exempelvis respektive organisation styrdes 
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och hur det påverkade de olika aktörernas förutsättningar. Det kunde till 

exempel handla om hur lagar och förordningar påverkar organisationernas 

handlingsutrymme och hur olika beslut fattas inom respektive organisation. 

Insikten medförde att de började se på varandra som jämbördiga aktörer. Den 

tidigare nätverksliknande samordningen som organisatorisk reglering ersattes 

därmed med en formaliserad samverkan. Aktörerna bestämde hur det fortsatta 

arbetet skulle organiseras och blev på så sätt närmare kopplat till det konkreta 

genomförandet. En styrgrupp bildades som fastställde det framtida arbetets 

organisering samt hur centrala arbetsprocessen skulle formas, exempelvis hur 

klienter ska prioriteras och erbjudas plats på boendet samt hur vårdplaner och 

boendekontrakt ska utformas. I detta skede lämnade projektet den tidigare 

intentionellt koordinerade ad hoc liknande organiseringen i arbetet med 

implementeringen och blev mer och mer en formell organisering. 

Under denna formaliseringsfas växte det fram ett behov av att arbeta med 

tydlighet och gränsdragning mellan frågor som skillnaden mellan samordning 

och samverkan, och även behovet av att aktörerna verkligen fullföljde det de 

kommit överens om – alltså att agera inom en mer formell ordning för att kunna 

hantera och stödja ett gemensamt operativt arbete. Även i detta avseende verkar 

det som att framtidsverkstaden medförde att de olika aktörerna lärde känna 

varandra bättre och det utvecklades en känsla av delat ansvar, mildare 

maktanspråk och gemenensamma strukturer för hur beslut skulle fattas. I 

samverkansprocessen var aktörernas delaktighet och kreativitet viktiga 

förutsättningar. Det gjorde att många problem under implementeringen av 

stödboendet kunde lösas gemensamt. Den tydligare organiseringen och 

strukturen bidrog även till att det skapades former för att olika maktanspråk 

kunde synliggöras och hanteras. En ny fas i samverkansprocessen tog form 

vilket innebar att aktörernas började att mer riktat kunna samla sin kompetens 

vilket kunde ge energi till projektet och att samverkan skulle kunna vila på mer 

jämställda och lika villkor för aktörerna. Här kom projektet att utveckla och 

drivas fram av en egen inre logik och en verksamhetsidentitet som kunde stärka 

såväl intern som extern legitimitet kring en mer konkret verksamhet. När det 

råder intern och extern legitimitet kan en grupp bättre stå emot utmaningar 

(DiMaggio & Powell, 1983; Gustafsson, 2006; Eriksson-Zetterquist, 2009; 

Jönsson, Persson & Sahlin, 2011). Här påverkades alltså vad som inom 

organisationen uppfattades som en objektiv verklighet, och det är först när en 

sådan syn är etablerad som en institutionalisering uppstår. Aktörerna hade 

tillsammans byggt upp stödboendet, själva konstruerat formerna för agerandet 

och funnit starka beröringspunkter mellan organisationerna. Detta slags 

mångfaldiga samhandlingar kan tolkas som en förutsättning för att en 

samverkan ska fungera, att denna ”objektiva” verklighet ska kunna delas av de 

samverkande organisationerna och dess medarbetare. Graden av 

samstämmighet bland de samverkande organisationernas medarbetare 
(professioner) påverkar även graden av samverkan dem emellan. Det vill säga 
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att om denna objektiva verklighet som skapades mellan aktörerna utmanas, då 

utmanas även samverkan som riskerar att försvåras eller helt rämna. 

I den avslutande delen av studiens resultat beskrivs hur en splittring av 

samverkan sker och vad som hände med det implementerade stödboendet i 

mitten av 2010-talet. Förändringen på kommunal nivå kan hänföras till en 

nyordning med tydlig verksamhetsstyrning i enlighet med inverkan från NPM 

(Hood 1995). Governance kom att ersätta Government med ett skifte från 

bottom-up till top-down. De nya styrningsmekanismerna enligt NPM 

förstärktes av strävan efter kostnadseffektivitet (cost-efficiency) vilket 

resulterade i en ökad extern upphandling av tjänster. När fokus övergick från 

det gemensamt drivna projektet, till kontroll över primärprocesser inom 

resultatenheter inramade av NPM logiken, kom samgåendet att ifrågasättas. Det 

nya blev idéer om avgränsningar mellan verksamheter och mellan olika 

verksamhetsprocesser. En konsekvens för stödboendet, i linje med denna logik, 

blev en avskiljning och splittring av beställare och utförare och uppdelning 

mellan verksamheter i enlighet med ett konkurrensstänkande. Utbredningen av 

NPM och dess konsekvenser för stödboendet kan ses som följden av en mer 

generell förändring av styrformer inom offentlig verksamhet. 

Styrningsmekanismer som sprits mellan olika offentliga verksamheter genom 

en form av isomorfism framdrivna av konkreta utmaningar som snävare 

ekonomisk realitet och idéer om specialisering för att bättre hushålla med 

resurser. En konkret konsekvens för stödboendet var att socialtjänsten inte 

längre kunde direktupphandla tjänsten utan var tvungen att ta in anbud på varje 

upphandling. KRIS blev nu en bland flera konkurrerande leverantörer. För 

socialtjänsten blev processen mer byråkratisk och komplicerad vilket även 

ledde till att projektet de facto tappade den centrala kärnan i utformningen av 

stödboendet och att den uppbyggda samverkan kring insatsen gick förlorad. 

En ny organisering mellan de tidigare aktörerna i stödboendet växte fram 

genom en anpassning till marknadens regler, det vill säga en kooptering av 

rådande styrningsformer, där beställarrollen hålls isär från utförarrollen och där 

myndighetsansvar skiljs från verksamhetsansvar (Blom, Morén & Perlinski, 

2015). Föreningen KRIS tar över huvudmannaskapet för stödboendet och ett 

kontraktsförfarande tar istället form. Den nya organiseringen medförde att 

maktförhållandena förändrades vilket även påverkade samverkan mellan 

organisationerna. Den nya organiseringen innebar en splittring av samverkan 

men det fanns alltjämt en samsyn i att försöka upprätthålla den gemensamma 

målsättningen med stödboendet. I stället för samverkan utvecklades en 

samordningsstruktur, bland annat för att hantera placeringar av klienter i 

stödboendet. De komponenter som brukar hänföras till NPM som styrform har 

sammantagna högt förklaringsvärde för att de ingående parterna valde vägen 

bort från ett samverkansprojekt till ett samarbete. Det kan tolkas som att 

aktörerna hade utvecklat en förståelse för varandras verksamheter som troligen 
skulle vara betydligt svårare att uppnå i verksamheter som saknar erfarenhet av 
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samverkan och enbart relaterar till varandra genom upphandlingar och 

kontraktrelationer, enligt en NPM modell. 

De fyra organisationerna påverkades på olika sätt av NPM som ny styrnings- 

och ledningsmodell hos socialtjänsten. Stödboendets plats i socialtjänstens 

verksamhet gick från att var en integrerad del till att vara en upphandlad tjänst. 

Det förenades med krav om att KRIS också skulle visa upp godtagbara resultat 

i klientarbetet för att få fortsätta det nu åtskilda partnerskapet. KRIS hade fått 

en autonom status och fungerade tydligare som en kamratförening när 

relationen till socialtjänsten hade förändrats. Vidare kunde KRIS gå in i 

upphandlingsprocesser med andra kommuner. Kriminalvården/frivården hade 

generellt minskat andelen intagna som erbjöds särskilt utslussningsstöd vilket 

fick konsekvenser för boendets betydelse i det återfallspreventiva arbetet och 

även för projektet. För att bedöma hur omfattande denna minskning var bör 

hänsyn tas till både hur många som friges samt hur många av dessa som har en 

strafftid på mer än sex månader då klienter med kortare strafftider sällan beviljas 

utslussning. Enligt Brås beräkning kvarstår dock minskningen även när hänsyn 

tas till dessa aspekter. År 2007 beviljades 35 procent (1600) av samtliga frigivna 

med längre straff än sex månader en utslussningsåtgärd medan motsvarande 

andel år 2016 var 29 procent (ca 1000 personer) (Brå, 2017b). Även Kalmarhem 

AB hade dragit sig undan sitt tidigare uttalade sociala ansvar i termer av att 

underlätta för utsatta grupper att få egna boenden. De hade även intagit en 

position där de betonade sin valfrihet avseende hyresgästbeståndet i takt med 

att bostadsförmedlingen som matchande instans fått allt mindre betydelse. 

Studiens resultat kan även relateras till att det idag diskuteras nya 

styrningsformer inom människobehandlande organisationer i form av 

tillitsbaserad styrning. Under samgåendet hade de olika organisationerna en 

relativt fri roll gentemot sina respektive organisationer. Den rollen kom att 

förändras allteftersom den organisatoriska styrningen i form av NPM ökade 

inom socialtjänsten, vilket även ledde fram till splittringen mellan de 

samverkande organisationerna. Tillitsdelegationen (2020) har i flera studier 

bekräftat att NPM minskar förutsättningar för ett helhetsperspektiv vilket 

inneburit en kortsiktig och ryckig styrning med en detaljerad och administrativt 

betungande uppföljning. Syftet med det tillitsbaserade styrningsalternativet är 

bland annat att komma tillrätta med dessa problem, för att istället utveckla- och 

skapa en mer samordnad offentlig verksamhet. Utgångspunkten är en 

helhetssyn på verksamheter i syfte att utveckla bättre resultat för medborgare 

och företag. Detta korresponderar, åtminstone på pappret, med vad forskning 

säger om resultat av att styra med ökad tillit (Tillitsdelegationen, 2020). Tillit 

utvecklades inom projektet, som studien visar, starkt under samgåendefasen då 

stödboendet initierades men kom sedan att utmanas och till delar grusas i 

samband med splittringen i organiseringen av stödboendet. Det kan ses som ett 

exempel på att tillit som växer fram mer organiskt mellan olika personer som 
utvecklar gemensamma idéer, förutsätter ett gynnsamt organisatoriskt 
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sammanhang för att växa sig stark. Förändras sammanhanget och blir 

ogynnsamt, kan tilliten raseras. Tillitsdelegationen menar att dialog som förs 

både vertikalt och horisontellt, kollegialt lärande samt kollegial samverkan, är 

viktiga verktyg i förändringsarbetet. Det blir tydligt i studiens resultat av hur 

samverkan växte fram och upprätthölls fram till NPM fick genomslag i 

organiseringen av stödboendet. Tillitsbaserad styrning och ledning kan ses som 

en övergång eller återgång till tidigare styrningsmodeller och har blivit en 

utmanare av NPM inom flera myndigheter. 

När detta skrivs finns stödboendet kvar, om än i annan form. En förklaring 

är att det under implementeringen ändå utvecklades en så nära och hållbar 

samverkan som kunde stå emot en del av de hot mot denna som skapades genom 

förändrade styrformer. Det pekar på att den samverkan som utvecklades mellan 

Socialtjänsten, frivården, KRIS och Kalmarhem AB, ändå kan ge ett visst 

friutrymme om den förmår att hitta former som går att passa in i nya 

styrningslogiker. 

Många studier har visat att det är svårt att implementera projektresultat och i 

många projekt har det slutat med misslyckanden. Den genomförda studien visar 

på motsatsen och här vill jag återknyta till studiens titel ”Att implementera med 

hjälp av samverkan”, vilken illustrerar den kanske viktigaste framgångsfaktorn, 

de samverkansformer som skapades mellan organisationerna. Genom att ge tid 

och resurser till en implementeringsprocess och systematiskt utveckla former 

för samverkan mellan deltagande aktörer ökar möjligheten till lyckad 

implementering. Lärdomar finns att dra för det sociala arbetes praktik och som 

Rothstein (2010) menar bör bedömningen av implementeringsprojekt göras ur 

ett brett perspektiv samt att implementeringsprojekt är i stånd att lära sig över 

tid. Analysen lyfter fram tre viktiga faktorer för de lyckad implementering: den 
politiska situationen, vilken är svår att påverka; organiseringen av 

implementeringen i form av samverkan, samt hur projektet beforskades genom 

aktionsforskning, vilket inte alltid låter sig göras. Av dessa tre faktorer framstår 

arbetet med att skapa en fungerande samverkan mellan aktörerna som den 

viktigaste lärdomen att dra för det sociala arbetets praktik. 

Många tankar har aktualiserats under forskningsprocessen med fokus på 

klientperspektivet, exempelvis saknas studier av effekter av stödboendet på 

individnivå ur ett re-entry perspektiv. Frågan om hur samhället på ett adekvat 

sätt kan stötta personer som friges efter en fängelsevistelse är fortfarande i 

högsta grad aktuell. Även klienternas upplevelse av det implementerade 

stödboende synes intressant att studera närmare. Det förstnämnda är viktigt att 

studera i perspektivet av att även om projektet blev förhållandevis lyckosamt 

implementerat, kvarstår frågan om det medfört önskvärda och förbättrade 

resultat för de klienter som fått ta del av stödboendet. Det senare i perspektivet 

av hur arbetet med innehållet i utslussningsstöd och i synnerhet stödboende som 

insats skulle kunna utvecklas och förbättras.  
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För framtida studier är även val av forskningsmetod intressant. I det 

studerade projektet har aktionsforskning (deltagarorienterad forskning) samt 

följeforskning tett sig fruktbart. Det talar för att ett sådant metodval även kan 

vara intressant för framtida praktikutveckling. Forskaren behöver vara nära 

berörda verksamheter och individer för att tillsammans kunna skapa fördjupad 

förståelse för vad en insats får för betydelse. Att var nära ökar möjligheten att 

förstå de mellanmänskliga processer som sker vid olika re-entry insatser. Dessa 

processer sker i sin specifika kontext och över lång tid – vilket innebär att 

behovet av mer långsiktiga studier inom det sociala arbetet är stort. 

  



106 

Referenslista 

Abrahamsson, B. 2007. Hierarki, om ordning, makt och kristallisering. Stockholm: Liber. 

Adelman, H. & Taylor, L. 2003. On Sustainability of Project Innovations as Systemic 

Change. Journal of educational and psychological consultation, vol 14, Issue 1, ss. 1-25. 

Aagaard Nielsen K. & Svensson, L. 2006. Action Research and Interactive Research: 

Beyond practice and theory. Maastricht: Shaker Publishing. 

Agevall, L. 2005. Välfärdens organisering och demokrati - en analys av New Public 

Management. Växjö: Linneaus University Press. 

Agevall, L., Jonnergård, K. & Krantz, J. 2017. Frihet under ansvar eller ansvar under 

tillsyn? – Om dokumentstyrning av professioner. Växjö: Linnaeus University Press. 

Alexandersson, K. 2006. Vilja Kunna Förstå – om implementering av systematisk 

dokumentation för verksamhetsutveckling i socialtjänsten. Örebro: Studies in Social 

Work. 

Alexanderson, K. & Jess, K. 2015. Stuprör, hängrännor och rännkrokar: Utvärdering av 

projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013–2014. 

Nka, Linneuniversitetet: Barn Som Anhöriga. 

Alstam, K., Forkby, T. & Holm, D. 2021. Ett smörgåsbord av möjligheter – En värderande 

analys av Passus avhopparstöd för personer som lämnar gäng och kriminalitet. Växjö: 

Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide åren 2006-2008 

 

Samverkan 

På vilket sätt har samverkan organiserats? 

Hur fungerar samverkan mellan aktörerna? 

Vilket utbyte/vilken nytta har de olika samverkande aktörerna haft av samverkan i 

projektform? 

Har samverkan medfört domänanspråk, lojalitetskonflikter, organisationsstrategier etc.? 

Hur ser klientens väg ut genom projektet? 

Vilka positiva eller negativa konsekvenser har samverkan medfört för respektive aktör? 

Finns problem/konflikte?  

Vad beror eventuella problem/konflikterna på?  

Hur löses eventuella problem/konflikter? 

Finns det problem i samband med rekrytering till bostaden? 

Vilka typer av behandlingskontakter finns det behov av och vem erbjuder dem? 

Går det att lokalisera specifika risk- och skyddsfaktorer till stöd för projektsamverkan? 

Ökar en fungerande samverkan intresset hos aktörerna att arbeta vidare i projektet? 

Har samverkansmodellen integreras i de medverkande aktörernas organisering av sin 

verksamhet och i befintliga rehabiliteringssystem? 

Har projektet blivit en ny stödinsats? 

 

 

Implementering 

På vilket sätt har implementeringen organiserats? 

Hur fungerar implementeringen mellan aktörerna? 

Vilket eventuellt utbyte/nytta har de olika aktörerna haft av samverkan i implementeringen 

av projektet? 

Har implementeringen medfört/störts av domänanspråk, lojalitetskonflikter, 

organisationsstrategier etc.? 

Vilka positiva eller negativa konsekvenser har implementeringsarbetet medfört för respektive 

aktör? 

Finns problem/konflikter med implementeringen?  

Vad beror eventuella problem/konflikterna på?  

Hur löses eventuella problem/konflikter? 

Går det att lokalisera specifika risk- och skyddsfaktorer till stöd för 

projektimplementeringen? 

Har arbetet med implementeringen fört aktörerna närmare varandra eller tvärt om? 

Har projektet integreras i de medverkande aktörernas organisering av sin verksamhet och i 

befintliga rehabiliteringssystem?  
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Bilaga 2. Intervjuguide åren 2014-2015 
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Bilaga 3. Vårdplan 

 

VÅRDPLAN AVSEENDE KRIS-BOENDET 

 
NAMN________________________________PERSNR________________ 

 

 NN är godkänd för boendet av ansvariga på KalmarHem, KRIS, Socialförvaltningen och 

Frivården datum. 

 NN godkänner en öppen dialog mellan berörda parter. 
 Syftet är…………………………….. 

 Mål, delmål…………………………. 

 Inflytt planeras ske datum. 
 Förmedling har påbörjats datum. 

 Ev avbetalningsplan har upprättats datum.  
 BEHANDLINGSINSATSER, var – hur ofta – under hur lång tid, vad är uppdraget till 

behandlingsansvariga? 

 FRITIDSSYSSELSÄTTNING, vilka behov av insatser finns? När – var – hur, 
konsekvenser om det missköts? 

 NÄTVERKETS MEDVERKAN, vilka resurspersoner kan vara behjälpliga för NN?, 

vilka – när – på vilket sätt? 

 ANSVARSFÖRDELNING  

 

NN ansvarar för att regelbundet och vid uppmaning lämna urinprover, att följa uppgjord 

behandlingsplan och regler för boendet, att vid återfall/avbrott från behandlingsplanen 

omedelbart lämna lägenheten och nyklar till ansvariga på KRIS.  

KRIS ansvarar för tillsyn av boendet, att regelbundna urinprovstagningar görs och vid misstanke 

om drogpåverkan/onykterhet. Att vid misskötsamhet informera  socialförvaltningen och 

Frivården samt till Kalmarhem vid utflytt.  

Socialförvaltningen ansvarar för att uppföljningar genomförs regelbundet (riktlinje var 3:je 

vecka) med alla inblandade, att revidering av behandlingsplan görs vid behov, att förmedling 

kommer till stånd samt eventuell avbetalningsplan.  

Frivården ansvarar för information kring verkställighetsplan eller revidering av denna till 

berörda. 

 

OBS! 

Ingen förändring från vårdplanen får göras mellan uppföljningsmötena, konsekvenserna 

av detta innebär direkt utskrivning från boendet. 

 

Kalmar datum……………………….. 

 

…………………………………………………………..…… 
Namn/Vårdtagare 

 

………………………………………………………………… 

Namn/representant föreningen KRIS 

 

………………………………………………………………… 

Namn/Socialsekreterare 

 

………………………………………………………………… 

Namn/Frivårdsinspektör 

 

………………………………………………………………… 

Kalmar Hem AB  
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Bilaga 4. Boendekontrakt 

 

Kontrakt för KRIS-”drogfria stödboende” 
 

 Total drogfrihet gäller, det inkluderar givetvis alkohol.  Drogkontroller kommer göras 

regelbundet och stickprovsmässigt av KRIS-personal.  

 Total avhållsamhet från kriminalitet. 

 Gå på NA/AA minst 1 gång/veckan  

 Vara aktivt bostadssökande. 

 En personlig bedömning kommer att göras vid inskrivning om vederbörande 

 Ska vara aktivt arbetssökande eller jobba ideellt på KRIS, eller liknande organisation. 

 Stiga upp morgonen och vara med på ”morgon-mående-dagsplanerings-runda” på boendet då 

KRIS-personal närvarar. 

 Hjälpa till och vara delaktig i dom dagliga hushållsgöromål så som städning, diskning, tvättning 

m.m. 

 Ansvara och vara aktsam över dom inventarier som är i tilldelat rum, samt i gemensamma 

utrymmen. Stöld eller skadegörelse kommer omedelbart att resultera i en Polisanmälan. 

 Kan du inte leva upp till detta eller bryter mot de här reglerna så kan du skrivas ut med omedelbar 

verkan. Kvarlämnade tillhörigheter vid utskrivning lämnas till Södertulls förråd. Förråds- flytt- 

och städkostnader i samband med ovanstående debiteras Dig. För tillhörigheter som ej betalas 

eller hämtas ut inom 3 månader tillfaller Socialförvaltningen och kan ej krävas tillbaka.  

 Våld eller hot om våld leder till omedelbar utskrivning. 

 Brott mot drogfrihet leder ALLTID till omedelbar utskrivning, och föranleder ALLTID att man 

INTE kan få komma tillbaka inom 90 dagar. 

 Tillsvidare får INGA besökare vara i lägenheten!! 

 Att varje månad betala hyran i god tid. 

Detta avtal är giltigt i 6 månader från dagens datum, därefter omprövas det. 

 

Härmed förbinder jag mig att följa ovanstående regler  

 

Kalmar datum…………………….. 

 

Underskrift:…………………………………………….………………….. 

 

Namnförtydligande:……………………… 

 

Personnummer:………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………  

Ordf./vice ordf. föreningen KRIS 

 

………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande  
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Bilaga 5. Boenderegler 

 

Regler för att bo ”KRIS-Lägenheten” 

 

 För att du överhuvudtaget ska vara aktuell för att bo i lägenheten som 

KRIS har så gäller det att du kan uppfylla vissa krav innan det kan 

genomföras en aktuell planering. Dom KRAV som ställs på personen 

ifråga är följande: 

 Du SKALL ha MINST 3 månaders drogfrihet innan en aktuell planering 

kan komma på tal, och då inräknas även alkohol och kriminalitet till 

kategorin droger. Det ska på något sätt kunna visas dokumentation på 

drogfrihet genom vanligtvis UP. 

 Du måste dessutom vara villig till en livsstilsförändring när det gäller 

umgänge och vardag. 

 Du skall ta eget ansvar och visa delaktighet i din behandlingsplanering. Ta 

eget ansvar för att hyran blir betald i tid. 

 När du sedan har uppfyllt dessa krav och är aktuell för ”boendet” så 

kommer ett kontrakt upprättas med KRIS där vissa andra krav kommer att 

finnas med och det innebär i stora drag: 

 Inget umgänge med AKTIVT kriminella eller missbrukare. 

 Total drog- och nykterhet gäller. 

 Du skall gå på minst ett NA/AA möte i veckan. 

 Ta ansvar för olika saker som tillhör vardagen t ex. Städat i lägenheten, 

komma till KRIS varje dag enligt överenskommelse, absolut inte missa 

urinprovstiderna som är 2 ggr i veckan eller andra möten t ex med soc, 

frivård etc. 

 Inga besökare förutom familj i lägenheten om inget annat har sagts. 

 Anställda på KRIS kan begära UP när som helst och det går inte skjuta 

upp det. 

 Alla punkter som finns med i kontraktet skall följas, det går alltså inte 

komma och ändra på något så fort man har fått nyckeln, t ex urinprov, 

behandlingsplan eller annat viktigt. 

 Bryter man mot någon utav reglerna kan utskrivning ske omedelbart, vid 

mindre förseelse kan varning komma på fråga men vanligtvis är det 

utskrivning som gäller vid kontraktsbrott. 

 

Datum……………………………… 

 

Underskrift……………………………………….   

 

Namnförtydligande………………………………. 
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I föreliggande licentiatuppsats studeras hur ett systematiskt arbete 
med att implementera ett stödboende utvecklas från idé till praktik där 
värdet av ett ordnat eget boende betonas. Intentionen med det studerade 
projektet är att stödja en återintegrering i samhället för fängelsedömda 
personer. Studie följde fyra organisationers implementeringsarbete under 
åren 2006-2008: socialtjänsten i Kalmar kommun, Kriminalvården i 
form av den lokala frivården i Kalmar, föreningen KRIS (Kriminellas 
Revansch I Samhället) i Kalmar och bostadsbolaget Kalmarhem 
AB. I början av 2010-talet sker en förändring av organiseringen av 
projektet år 2014 görs därför en uppföljande studie på de förändringar 
som skett samt vilka faktorer som låg bakom förändringarna.

Flera implementeringsstudier pekar på svårigheten med att implementera. 
Analysen lyfter fram tre viktiga faktorer för en lyckad implementering: 
den politiska situationen, organiseringen av implementeringen, samt hur 
projektet beforskades. Av dessa framstår en fungerande samverkan mellan 
aktörerna som den viktigaste lärdomen för det sociala arbetets praktik.

Under studien har totalt 21 kvalitativa intervjuer genomförts, 19 
deltagande observationer samt att mötesanteckningar, myndighets- och 
verksamhetsdokument studerats. Forskarrollen har under studiens gång 
förflyttats från aktionsforskaren under den inledande perioden med närhet 
och återföring av forskningsresultat direkt till projektet till följeforskaren 
med en mer distanserad forskarroll under den senare perioden.
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