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1. Inledning 
Denna slutrapport inleds med en beskrivning av följeforskningen inom projektet Syster Gud-
runs fullskalelab i Blekinge för It i vård och omsorg. (SGF). Därefter belyses formalisering 
av processtöd och hållbart lärande inom SGF, horisontella kriterier, styrgruppen inom SGF, 
samt projektets måluppfyllelse. I rapportens avslutande konklusioner sammanfattas projektets 
styrkor och svagheter och en diskussion förs om hur kritisk man kan vara som följeforskare.  

2. Följeforskning inom SGF  

2.1 Följeforskning  
I syfte att understödja erfarenhetsspridning och processtöd under och efter den treåriga pro-
jekttiden har EU-kommissionen anvisat följeforskningsinsatser istället för traditionell utvär-
dering. Enligt kommissionen bör följeforskningen inriktas på att understödja erfarenhets-
spridning och processtöd under och efter projekttiden, något som skiljer den från traditionell 
utvärdering. Följeforskningens uppgift är att: 

• Bidra till att projekt och program bättre styr mot sina mål (det styrande inslaget i följe-
forskningen skiljer den från traditionell forskning) 

• Dokumentera erfarenheter och kunskaper som uppkommer i projekt och program  
• Skapa lärande och återföra kunskap från de innovativa och nydanande momenten i pro-

jekten 
• Skapa en offentlig debatt och lärande om strukturfondsprogrammen 
• Publicera för att skapa offentlig debatt  (Tillväxtverket 2008). 
 
Enligt projektplan och projektdirektiv för SGF ska följeforskning löpande ske med extern 
resurs under projektets genomförande. Denna ska särskilt följa hur projektet bidrar till att 
stärka ett utvecklat informationssamhälle, regional konkurrenskraft och sysselsättning 
(Landstinget Blekinge, 2008 b; Tillväxtverket 2008 b). Uppdraget innefattar kontinuerligt 
uppföljning av projektets utveckling och hur arbetet bedrivs för att nå projekt- och effektmål. 
Andra förväntningar som finns i uppdraget är kritisk granskning, processtöd, handledning och 
råd företrädesvis till projektägare, styrgrupp och projektledare.  

Följeforskningen inom SGF påbörjades hösten 2008. Under denna tid formaliserades även 
processtödet till projektägare, styrgrupp och projektledare. Ett arbetssätt valdes som innebar 
pendling mellan närhet, det vill säga att vara med i processen, och distans under analysfasen 
för att återigen vara nära vid återkopplingen. Utgångspunkten för följeforskningen var även 
en interaktiv forskningsansats, där ett systematiskt, hållbart och ömsesidigt lärandet står i 
förgrunden. 
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2.2 Följeforskning och interaktiv forskning 
Metodologiskt finns flera beröringspunkter mellan följeforskning och interaktiv forskning. 
Den interaktiva forskningsansatsen är lämplig när det som i vårt fall handlade om att följa 
och påverka utvecklingen inom ett flerårigt projekt. Deltagare och forskare involveras under 
hela forskningsprocessen, något som ger förutsättningar för spridning och hållbart lärande (jfr 
Svensson m. fl. 2009). 

Inom den interaktiva forskningsansatsens är kunskapsbildningen och det ömsesidiga lärandet 
mellan deltagare och forskare centralt. Karaktäristiskt är att den interaktiva forskningen är 
svår att planera och ha kontroll över, eftersom den handlar om möten mellan människor. 
Därmed låter den sig inte beskrivas som en logisk process från närhet till distans utan kan 
snarare beskrivas som en ständigt pågående pendelrörelse (jfr Svensson, Aagaard Nielsen, 
2006; Westlander, 2006; Svensson m.fl. 2009).  

Den interaktiva forskningen rymmer flera olika vetenskapliga metoder (jfr Aagaard Nielsen, 
Steen Nielsen, 2006). För att kunna följa utvecklingen i projekt SGF mot uppsatta mål var vår 
strävan att växla mellan att ibland följa projektets aktiviteter på nära håll för att vid andra 
tillfällen söka information på ett mer övergripande plan. De metoder som användes vid data-
insamlingen var observationer, semistrukturerade intervjuer/samtal och innehållsanalys. Ett 
strategisk urval tillämpades som innefattade projektägare, projektledare, projektkoordinator, 
projektekonom, delprojektledare och styrgrupp. Anställda inom hälso- och sjukvården och 
omsorgen, patienter, medborgare, patientorganisationer samt representanter från näringslivet 
exkluderades. Deras synpunkter och erfarenheter fångades dock upp av projektdeltagare och 
forskare inom ramen för de olika delprojekt som genomfördes inom SGF.  

Vid styrgruppsmöten, delprojektsmöten, seminarier och informationsmöten intog vi en såväl 
aktiv som passiv observatörsroll. Närmast kan denna roll beskrivas som ett kontinuum från 
fullt deltagande till avskildhet från de situationer/interaktioner som studerades. Den aspekt 
som vi avsåg att fånga i våra observationer var hur projektet arbetade mot uppsatta produkt- 
och effektmål. Vidare observerades interaktionsmönster och maktstrukturer. Fältanteckningar 
fördes, vilket innebar att innehållet i observationerna skrevs ner på ett så uttömmande sätt 
som möjligt. Utgångspunkten var att allt som skedde bedömdes som potentiellt viktigt (jfr 
Cohen, 2002; Patton, 2002).  

Observationerna låg till grund för de semistrukturerade intervjuer/samtal som fortlöpande 
genomfördes med projektägare, projektledare och delprojektledare. Tillvägagångssättet gav 
förutsättningar att fånga the actor’s point of view och därigenom skapa en dialog, som ut-
gjorde grund för alternativa tolkningar av skeenden. Gemensamt kunde vi identifiera de pro-
blem som fanns inom projektet, finna relevanta förklaringar, söka lösningar och göra priorite-
ringar för att driva utvecklingen framåt. De semistrukturerade intervjuerna präglades av att 
informantens erfarenheter och upplevelser stod i fokus. Samtliga medlemmar i styrgruppen, 
projektledaren och delprojektledare intervjuades på respektive arbetsplats och tiden omfatta-
de 1-2 timmar. Intervjuerna karaktäriserades av att mera likna vanliga samtal än intervjusitua-
tioner med frågor och svar. De spelades in på ljudband och transkriberades till text, det vill 
säga skrevs ner i sin helhet (jfr Bryman, 2008; Patton, 2002).  

Innehållsanalysen av dokument utgjorde ett komplement till observationer och semistrukture-
rade intervjuer/samtal (jfr Cohen, 2002; Patton, 2002). De dokument som studerades var pro-
jektansökan, projektdirektiv, minnesanteckningar, månadsbrev, rapporter samt delrapporter 
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till Tillväxtverket. Den interaktiva forskningsansatsen innefattande även att vi tidigt under 
projekttiden initierade ett workshop med fokus på hållbart lärande och de horisontella kriteri-
erna jämställdhet, integration/mångfald och miljö. 

3. Formalisering av processtöd 
Processtödet formades utifrån insamlad empirisk data och genom återkommande dialog med 
deltagarna i SGF. I denna dialog var reflektion och lärprocess centralt. Vårt teorikunnande i 
relation till deltagarens inifrånvy gav ett perspektivseende som fördjupade kunskapsbildning-
en. Ambitionen var att uppnå en nära, subjekt-subjekt relation samt att överta aktörens per-
spektiv och förstå dennes tankar och verklighet (jfr Cohen et al, 2007). Ytterligare en positio-
nering var den interaktiva forskningsansatsen där dialog och reflektion utgjorde viktiga in-
slag. Processtödet blev en del av ett ömsesidigt lärande för såväl projektledare, projektdelta-
gare, styrgrupp och följeforskare. Arbetssättet innebar regelbundna samtal med projektleda-
ren och att vi vid varje styrgruppsmöte diskuterade projektets utveckling och hur arbetet be-
drevs för att nå såväl projekt- som effektmålen.  

En del av återkopplingen handlade om att det patientorienterade synsätt som anges i projekt-
direktivet i större utsträckning skulle tydliggöras och att projektets budget borde genomlysas 
vid varje styrgruppsmöte. När det gäller aktiviteter inom projektet diskuterades hur dessa 
skulle kunna genomföras så att de bättre överensstämde med tidsplanen. Vikten av att redan 
nu utveckla en medveten strategi för implementering av projektet i hälso- och sjukvårdens 
och omsorgens verksamheter framhölls liksom att de horisontella kriterierna skulle genomsy-
ra projektets aktiviteter. Hur de horisontella kriterierna och det hållbara lärandet skulle syn-
liggöras i projektet diskuterades vid våra samtal med projektledaren. Ett första steg var att 
projektgruppen vid två seminarier reflekterade över dessa områden (Albinsson & Arnesson, 
2008).  

Ytterligare processtöd som gavs under projektets första år var när följeforskarna lyfte fram att 
det inom SGF fanns flera inbyggda svårigheter som måste mötas med medvetenhet, kunskap 
och aktiva åtgärder från projektägare, styrgrupp och projektledare. Projektet bedömdes ha en 
framtid, eftersom informationsteknik i större utsträckning än i nuläget bör införas inom vård 
och omsorg. För att SGF bättre skulle styra mot målet att öka patienters och medborgares 
tillgänglighet till hälso- och sjukvården lyftes några genomgripande förändringar fram. De 
viktigaste av dessa var att ansvar och mandat inom projektet tydliggjordes och att aktivitets-
graden ökade. Ytterligare åtgärder som föreslogs var att antalet delprojekt skulle reduceras. 
Lösningen av tekniska problem samt skapandet av administrativa rutiner för medfinansie-
ringen inom projektet var andra förslag (Albinsson & Arnesson, 2009 a).  

Den återkoppling som följeforskarna lämnade under SGF:s första arton månader resulterade i 
att flera förändringar genomfördes. En ny projektledare tillsattes och konstellationen av styr-
gruppen blev en annan. Vidare reducerades sju delprojekt till fem och en ny organisations-
struktur tog form. Flera olika tester av tekniklösningar och aktiviteter planerades och det 
fanns en tydlig positiv anda hos projektdeltagarna. Problemet med för låg aktivitetsgrad i 
relation till projektets tidsplan kvarstod dock (Albinsson & Arnesson, 2009 b). 
 
Ett område som regelbundet fanns med i våra samtal under projektets tredje år var rutiner och 
dokumentation av medfinansieringen inom projektet. De processtödjande samtalen berörde 
även det pågående arbetet med hållbart lärande och implementering av horisontella kriterier.  
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Projektets positiva utveckling, liksom motstånd och motarbetande på olika nivåer inom lands-
tinget Blekinge, diskuterades regelbundet. Det motstånd som projektägaren beskrev handlade 
om svårigheter att få resurser från landstingets informations- och it-avdelningar. Uppdragsdi-
rektörens beslut att anlita en konsult, som skulle genomföra en extern utvärdering av SGF 
tolkades också som ett uttryck för motstånd.  
 
Processtödet inbegrep även en workshop där SGF:s styrning mot uppsatta projekt- och ef-
fektmål genomlystes. Projektledare, projektkoordinator, projektdeltagare och följeforskare 
ägnade en heldag åt kartläggning av dessa mål. En gemensam uppfattning var att SGF arbe-
tade i riktning mot målen. Aktivitetsgraden i projektet bedömdes vara hög, flera aktiviteter 
genomfördes parallellt samtidigt som nya presumtiva testområden diskuterades. Dessutom 
ansåg gruppen att de arbetade med att skapa nätverk. Nya alternativa metoder för vårdplane-
ring hade arbetats fram och såväl fullskalelaboratoriet som forskningslaboratoriet var nu i 
funktion. De horisontella kriterierna hade, enligt gruppen, en alltför undanskymd position i 
projektet och en tydligare dokumentation av hur de implementerades i delprojekten efterlys-
tes. 
 
Följeforskarnas processtöd i slutet av projekttiden utgick från bedömningen att SGF följde 
projektdirektivet och rörde sig mot projekt- och effektmålen. För att möjliggöra detta före-
slogs att tester inom projektet borde pågå även under januari 2011 och att arbetet med ”Vård-
planering på distans” och Vårdkanalen” intensifierades. Gruppen enades om att de tillsam-
mans skulle arbeta med formulerandet av en konkret plan för implementeringen i mottagaror-
ganisationer (Albinsson & Arnesson, 2010a; Albinsson & Arnesson 2010b).  

Formalisering av processtödet uppfattades som viktigt av såväl följeforskarna som projektdel-
tagarna för att driva projektidén mot uppsatta mål.  

4. Formalisering av hållbart lärande inom SGF 
Det processtöd som lämnats under projektets andra år utmynnade i lärandeseminariet, som 
blev ett viktigt forum för kunskapsbildning och gemensamt lärande både för oss och för pro-
jektets deltagare. Den seminariegrupp som bildades bestod av sex personer; projektledare, 
projektekonom, projektkoordinator och delprojektledare. Syftet med dessa sammankomster 
var att få en helhetssyn på projektet samt lyfta fram de problemområden som seminariegrup-
pen ville studera närmare och särskilt reflektera över. Gruppen förberedde sig genom att i 
skrift reflektera över en konkret situation eller ett fenomen inom projektet som genererat en 
handling och en konkret erfarenhet. Den beskrivna situationen belystes i fem steg: 

1. Beskrivning av en konkret situation. Fråga: Vad händer? 

2. Observation, reflektion och analys av den konkreta situationen. Frågor: Vilka metoder an-
vänds? Vad händer? Varför händer detta? Vad betyder det?  

3. Abstraktion, generalisering och värdering av den konkreta situationen. Frågor: Vilka slut-
satser kan dras? Vad har jag lärt mig? 

4. Omarbetning av situationen med ny information som grund. Fråga: Vad har jag lärt mig? 
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5. Revidering av handling mot bakgrund av det som lärts. Frågor: Hur kan jag använda det 
jag lärt mig? Hur kan jag lära av mina misstag? Hur kan det egna perspektivet utvecklas med 
hjälp av teori och analys? 

6. Ny konkret situation 

Inför varje lärandeseminarium sändes reflektionsrapporterna runt inom gruppen. Detta möj-
liggjorde för deltagarna att förbereda sig och ta del av de problemområden som skulle disku-
teras vid seminariet. Målsättningen var att skapa ett tillåtande klimat och en växelverkan mel-
lan reflektion över konkreta handlingar och teorianknytning. Följeforskarens roll var att skapa 
en struktur för de diskussioner som fördes samtidigt som det var viktigt att vara tillåtande och 
lyhörd. Rollen innefattade även att sätta ord på en process och att fungera som ”bollplank” 
för hur en strategi för hållbart lärande byggs upp inom ett Eu -projekt. Vår ambition var att 
problematisera i syfte att främja reflektion och nytänkande hos seminariedeltagarna. För att 
våra sammankomster skulle bli framåtsyftande blev engagemang, ett öppet klimat och viljan 
att lära av varandra betydelsefullt. Vid lärandeseminarierna intog vi olika roller. En av oss 
ansvarade för dokumentation och avslutande teorianknytning, en roll som låg nära metoden 
go-along, det vill säga icke deltagande observation. Den andra följeforskaren intog en aktiv 
roll, som främst inriktades på att entusiasmera seminariedeltagarnas vilja och möjligheter till 
att djupare reflektera över och värdera den beskrivna situationen. Genom att ställa frågor 
som: Finns det något i situationen som berörde dig särskilt? På vilket sätt hanterade du situa-
tionen? Hur reagerade du när….? Vad menar du när du säger…? Du sa att…, hur kommer det 
sig? hoppades vi att seminariedeltagarna skulle reflektera över sina erfarenheter och sitt hand-
lande och genom nytt lärande ompröva kunskap. Den metod som beskrivits ovan syftar till att 
skapa en gemensam lärprocess, som bygger på en växelverkan mellan reflektion över konkre-
ta handlingar och teorianknytning.  

Lärandeseminarier genomfördes vid nio tillfällen. De två första hade en öppen ingång, som 
innebar att deltagarna själva valde problemområden. Svåra beslutsvägar, brist på informa-
tionskanaler, otillräcklig teknisk support och avsaknaden av en fungerande styrgrupp var de 
problemområden som analyserades. Gruppens gemensamma reflektion ledde fram till ny 
kunskap och reviderad handling. En handlingsplan upprättades för hur de olika problemen 
skulle åtgärdas. SGF:s styrgrupp skulle bli mer engagerad och fatta flera beslut som drev pro-
jektet framåt. Vidare skulle mötestiderna fastställas för hela året så att ledamöternas förut-
sättningar för deltagande ökade. Gruppen enades också om att projektledaren skulle informe-
ra projektdeltagarna och styrgruppsmedlemmarna om projektets status i ett månadsbrev. Ar-
betet med att förankra projektet på landstingets ledningsnivå skulle intensifieras, liksom den 
tekniska supporten och implementeringen inom vård och omsorg.  

Ovanstående beskrivning av lärandeseminarierna visar att den gemensamma reflektionen 
ledde fram till nya lösningar. En strävan var att synliggöra motsättningar och konflikter för 
deltagarna. Detta försökte vi göra genom att diskutera samspel och handlingar mellan indivi-
der inom projektet och de motsättningar som uppstår vid social interaktion. Tillförandet av 
teoretiska resonemang om makt, organisationsstruktur och organisationskultur blev använd-
bara verktyg för förståelse och förklaring av dessa konflikter. För att skapa förutsättning för 
ett fördjupat lärande vid de följande seminarierna föreslogs att reflektionsrapporterna skulle 
skrivas utifrån på förhand bestämda teman. Seminariegruppen enades om sju tänkbara såda-
na. Dessa hämtades från följeforskarnas delrapporter och var exempel på aspekter som sär-
skilt bedömts som problematiska inom SGF. It-stöd, horisontella kriterier, patien-
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ten/medborgaren i centrum, det hållbara lärandet inom projektet, implementering, måluppfyl-
lelse samt erfarenheter av att arbeta med projekt blev de teman som gruppen enades om. Vid 
det lärandeseminarium där it-stöd stod i fokus för våra diskussioner problematiserades bristen 
på stöd från informations- och It-avdelningarna. Hjälp med att skapa tekniska lösningar efter-
frågades så att delprojekten Hälsotorget och BUMO skulle kunna bli tillgängliga för allmän-
heten. Gruppens gemensamma reflektion utmynnade i ställningstagandet att it- och informa-
tionsavdelningens tekniska resurser inte var tillräckliga. Den reviderade handlingen blev, 
efter möte med it webb-styrgruppen, att bygga sidorna med hjälp av ett extern företag, Pul-
sen. Detta arbete skedde i samarbete med verksamhetens användare och informationsavdel-
ningen.  

De horisontella kriterierna jämställdhet, integration/mångfald och miljö var temat vid det 
tredje lärandeseminariet. Här hade gruppen svårt att i sina reflektionsrapporter beskriva kon-
kreta situationer som berörde dessa kriterier. Flera uttalade en osäkerhet över hur de borde 
arbeta för att uppnå projektdirektivets krav på att de horisontella kriterierna genomsyrade 
SGF:s alla delar. I den diskussion som fördes kunde dessa dock konkretiseras i relation till 
arbetet inom de olika delprojekten. Tillsammans utarbetade seminariegruppen rutiner för im-
plementering och dokumentation i syfte att synliggöra kriterierna.  

Det seminarium som behandlade temat patienten i centrum fokuserades på att SGF motarbe-
tades på olika nivåer inom Landstinget Blekinge. Övergripande var det motstånd som fanns 
hos informations- och it-avdelningen. Andra identifierbara motsättningar var SGF:s bristande 
förankring inom de verksamheter där tester av bildkommunikation mellan vårdtagare/patient 
och vårdgivare skulle ske. De reviderade handlingar som gruppen enades om vid detta semi-
narium var att styrgruppen skulle skapa förutsättningar för kommunikation mellan informa-
tions- och it-avdelningen och SGF. Vidare föreslogs att it-stöd skulle upphandlas externt. 
Problemet med bristande förankring menade seminariegruppen kunde lösas genom regel-
bundna möten med vårdgivare i syfte att fördjupa dialogen om utvecklandet av it-baserade 
vård- och hälsotjänster. Det personliga mötet med företrädare för projektet borde även bidra 
till att rädslan för att använda ny teknik avdramatiserades, ansåg gruppen.  

Temat hållbart lärande innehöll diskussioner om lärandets betydelse för att projektets resultat 
skulle få långsiktiga effekter. En första skiss utarbetades på en lärplattform, som skulle kunna 
fungera som en arena för kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Seminariet utmynnade i 
att gruppen skulle utveckla lärplattformen genom att använda den som arbetsform vid kom-
mande lärandeseminarier (Albinsson & Arnesson, 2009b).  

Implementering var temat för det sjunde lärandeseminariet, där problematiken med att över-
föra ett projekts resultat inom olika organisationer diskuterades. Det fanns en medvetenhet 
om att personal inom berörda verksamheter måste inkluderas under hela projekttiden för att 
resultatet ska kunna införlivas i den dagliga verksamheten efter avslutat projekt. Seminarie-
gruppen reflekterade över hur de under den projekttid som kvarstod skulle arbeta vidare med 
implementeringen. Aktualisera kommunikationsplanen vid alla projektmöten, publicera en 
gemensam lärplattform, kontakta 1177 och andra nationella intressenter, arbeta med vårdper-
sonalens delaktighet vid tester av tekniska lösningar samt intensifiera kontakten med motta-
gande organisationer var förslag på konkreta handlingar.  

När gruppen reflekterade över projektets måluppfyllelse var utgångspunkten de effekt- och 
projektmål som fanns angivna i projektplanen. Enighet rådde om att projektet effektiviserat 
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resursanvändningen, bidragit till teknisk utveckling och involverat samtliga kommuner inom 
Blekinge län. Målen att bygga ett produktionsinriktat fullskalelaboratorium och ett forsk-
ningslaboratorium ansågs vara uppfyllda, men gruppen slog fast att testerna inte hade varit 
tillräckligt många. Bristfälliga tekniska lösningar, för få testbara idéer och otillräcklig it-
kompetens inom projektet var tänkbara förklaringar till detta. Flera vårdplaneringar på distans 
hade utförts, dock fanns motstånd från biståndshandläggare och i viss mån även från vård- 
och omsorgspersonal. Att målgruppen förändrats under projekttiden problematiserades också. 
Ett virtuellt hälsotorg hade utvecklats och hur detta skulle vidareutvecklas diskuterades. Kon-
kreta lösningar som gruppen kom fram till var att intensifiera arbetet med att motivera vård- 
och omsorgspersonal till att delta i tester, använda videoteknik för information samt att söka 
finansiering för någon eller några deltidstjänster i syfte att möjliggöra ytterligare virtuella 
vårdplaneringar. 

Vid det sista lärandeseminariet sammanfattades de positiva och negativa erfarenheter som 
gruppen skaffat sig. Projektet hade ökat förståelsen för landstingets organisation och vikten 
av att projekt redan i inledningsskedet förankras på såväl landstingets lednings- som verk-
samhetsnivå. Samarbetet inom projektgruppen, fördjupad kunskap om it och vård, nya per-
sonliga kontakter, samarbetsytor samt samarbetsformer var positiva lärdomar som särskilt 
lyftes fram. Bristen på stöd från styrgruppen, motstånd på olika nivåer samt svårigheten att få 
gehör var negativa erfarenheter som gruppen reflekterade över. 

Lärandeseminarierna blev ett viktigt forum för följeforskarnas möjligheter att kritiskt granska 
projektet. När vi tillsammans med seminariedeltagarna diskuterade lärandeseminarierna var 
den gemensamma upplevelsen att de bidragit med såväl ny kunskap som värdefulla insikter. 
En seminariedeltagare uttrycker sig så här: ”Jag tycker att de har fungerat som terapi för oss. 
Vilken förmån att under dessa former få sätta sig ned och tänka på och diskutera sina erfaren-
heter Jag tycker att det har varit så bra att ni har varit ledare för dessa seminarier. Ni har 
kommit utifrån och tillför mycket”.  
 

Erfarenheterna av lärandeseminarierna visade att såväl deltagare som följeforskare genom 
dialog och reflektion tillsammans skapade nya, konkreta lösningar. Inom denna arbetsform 
byggde vi tillsammans ett hållbart lärande inom SGF, en plattform som skulle kunna använ-
das vid implementeringen av projektets resultat inom hälso- och sjukvårdens och omsorgens 
verksamheter (Albinsson & Arnesson, 2011a).  

5. Horisontella kriterier 
All kunskapsinhämtning och problemlösning inom SGF ska ske med beaktande av de hori-
sontella kriterierna jämställdhet, mångfald och miljö (Landstinget Blekinge, 2008b). Under 
projekttiden arbetade följeforskarna med dessa dels genom ett inledande workshop dels vid 
ett lärandeseminarium. Dessutom diskuterades de horisontella kriterierna återkommande i 
våra samtal med projektdeltagare samt vid processtöd till projektledare och styrgrupp.  

Den workshop som behandlade de horisontella kriterierna inleddes med en diskussion av hur 
dessa begrepp skulle synliggöras i projektet. De flesta ansåg att det var svårt att definiera och 
förstå hur de horisontella kriterierna skulle tolkas. Någon associerade till ”mil i bil” och av-
såg då det horisontella kriteriet miljö medan någon annan ansåg att det var svårt att motivera 
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jämställdhetsaspekten. En allmän uppfattning var att projektledaren hade ett stort och över-
gripande ansvar och att de horisontella kriterierna borde beaktas mer i de olika delprojekten.  

Tillväxtverkets definition av de horisontella kriterierna jämställdhet, miljö samt integration 
och mångfald låg till grund för fortsatt arbete i mindre grupper (www.tillvaxtverket, 2009). 
Följande frågor diskuterades:  

• Vad innebär de horisontella kriterierna i projektets olika delar? 
• Vilka mål finns avseende miljö, jämställdhet, mångfald och integration inom projektet? 
• Är målen mätbara inom de olika delprojekten?  
• Vilka aktiviteter har genomförts respektive planeras för att nå projektets mål när det gäll-

er miljö, jämställdhet, mångfald och integration? 
• På vilket sätt påverkar projektets resultat miljön, jämställdhet, mångfald och integration? 
• Hur kommer projektet kvinnor och män tillgodo vad gäller till exempel företagande och 

arbetstillfällen? 
• Hur kommer projektet olika grupper tillgodo vad gäller till exempel företagande och ar-

betstillfällen? 
 

Varje delprojektledare sammanfattade därefter diskussionen genom en nulägesbeskrivning av 
arbetet med de horisontella kriterierna. Utifrån denna kartläggning påbörjades en plan för 
fortsatt arbete.  

När projektdeltagarna vid ett lärandeseminarium reflekterade över de horisontella kriterierna 
var miljöperspektivet enklast att relatera till. Varje genomförd vårdplanering på distans, men 
även användandet av andra it-tjänster medförde flera miljövinster. I första hand handlade det 
om färre körda mil, men även om arbetsmiljöförbättringar.  

Det horisontella kriteriet miljö lyftes särskilt fram i två reflektionsrapporter medan en semi-
nariedeltagare tog upp jämställdhet och integration/mångfald. När gruppen reflekterade över 
hur de arbetade med horisontella kriterier i SGF framkom att det inom de olika delprojekten 
fanns en medvetenhet om såväl miljö, jämställdhet som integration/mångfald.  

Hur de horisontella kriterierna skulle förankras i de olika delprojekten ingick även som en 
återkommande diskussionspunkt vid de samtal som fördes med projektledaren. Följeforskar-
na ansåg att de horisontella kriterierna hade en alltför undanskymd position i projektet och 
rekommenderande en tydligare dokumentation av hur de implementerades i delprojekten. 
Vikten av att projektledaren gav råd och tips om hur de horisontella kriterierna skulle syn-
liggöras i de olika delprojekten framhölls även. 

6. Styrgruppen inom SGF 
En fungerande styrgrupp är en av flera samverkande faktorer för att ett projekt ska leda till 
hållbar utveckling. Styrgruppen ska stödja projektet och arbeta med implementering till mot-
tagande organisationer. Aktivt ägarskap hos ledning och politiker, väl genomförda aktiviteter 
och positiva resultat är ytterligare faktorer av stor betydelse. Viktiga uppgifter för projektle-
daren blir då att driva vardagliga aktiviteter och att kommunicera projektidén gentemot om-

http://www.tillvaxtverket/
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världen (jfr. Bruzelius och Skärvad, 2004; Macheridis, 2005, 2009; Svensson m.fl 2007; Bru-
lin och Svensson, 2011). 

Enligt Tonnquist är styrgruppens uppgift dessutom att fastställa projektdirektiv och projekt-
plan, vilket förutsätter att medlemmarna i styrgruppen har sådan kompetens att de kan bistå 
och bedöma projektet. Ofta representerar de den linjeorganisation som ska ta emot projektre-
sultatet efter projekttiden (Tonnquist, 2008). Antvik och Sjöholm lyfter särskilt fram vikten 
av att styrgruppen sprider information, aktivt stödjer projektet och projektledaren samt arbe-
tar för samverkan med basorganisationen och övriga intressenter (Antvik & Sjöholm, 2006).  

Styrgruppen inom SGF utsågs av projektägaren och organiserades utifrån en projektmodell 
som i princip överensstämmer med ovanstående beskrivning. Styrgruppen ansvarade således 
för att resultat var i linje med projektdirektiven, säkerställde att projektplanen följdes, stödde 
projektledaren och höll sig informerad om SGF i relation till omvärlden för att skaffa under-
lag för beslutsfattande.  

När projektägaren utsåg medlemmar till SGF:s första styrgrupp var den ursprungliga tanken 
att gruppen skulle sammanträda fyra gånger per år och representeras av både resursägare och 
projektmottagare. Medlemmarna valdes bland tjänstemän inom Landstinget Blekinge som 
hade positioner med befogenhet att påverka verksamhetsutvecklingen. De ledamöter som 
ingick i styrgruppen hade alla lång erfarenhet av hälso- och sjukvården och flertalet hade ti-
digare arbetat i projekt och/eller styrgrupper. När styrgruppsmedlemmarna reflekterade över 
gruppens sammansättning var uppfattningen att storleken måste övervägas då det finns såväl 
övre som nedre gränser för att en arbetsgrupp ska fungera optimalt. Dessutom välkomnades 
en bredare representation, gärna från kommuner och regionala samverkanspartners. Vid styr-
gruppsmötena var gruppen sällan fulltalig, något som innebar att stor del av mötestiden ägna-
des åt nulägesbeskrivningar och återkopplingar till tidigare skeden inom projektet. Vårt in-
tryck var att denna diskontinuitet medförde att för projektet viktiga beslut förhalades eller 
inte fattades alls.  
 
Styrgruppens medlemmar betonade ofta vikten av att känna delaktighet, något som sågs som 
en förutsättning för att ledamöterna skulle kunna förankra projektet hos beslutsfattare på hög-
re nivå, men även inom den egna förvaltningen. En viss osäkerhet fanns dock inom styrgrup-
pen beträffande hur information om projektet skulle spridas. Svårigheten med att förankra 
projektet i verksamheten kan förklaras med att några av styrgruppens medlemmar hade en 
position i landstingets hierarki som innebar att de saknade maktbefogenheter att fatta beslut 
som rörde SGF utan att rådfråga sina chefer. Under projektets första år fanns dock ett förgi-
vettagande hos projektdeltagarna att styrgruppen skulle lösa problem och fatta beslut.  
 
Tänkbara orsaker till styrgruppsmedlemmarnas höga frånvaro vid styrgruppsmöten var oin-
tresse, låg motivation, tidsbrist, svårigheter att finna mötestider samt prioritering av andra 
arbetsuppgifter. 
  
Det andra verksamhetsår inleddes med att en ny styrgrupp konstituerades bestående av fyra 
ledamöter där såväl resursägare som projektmottagare representerades. Intentionen med den-
na nybildning var att uppnå en mer sammansvetsad och operativ grupp, med möjligheter att 
påverka verksamhetsutvecklingen. Av de tre möten som denna gruppkonstellation kallades 
till genomfördes två varav gruppen var beslutsmässig vid endast ett. Detta medförde att pro-
jektledaren genomförde aktiviteter och skapade nätverk utan styrgruppens stöd.  
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Vid årets sista styrgruppsmöte var den gemensamma erfarenheten att styrgruppen inte hade 
fattat beslut som drev projektet framåt. Inte heller hade styrgruppens medlemmar arbetat med 
att utifrån sina befogenheter och positioner inom Landstinget Blekinge informera om SGF i 
sina respektive verksamheter, vilket innebar att tester av digital teknik inte påbörjats i någon 
större omfattning.  
 
För att lösa situationen med lågt deltagande och utveckla nya arbetsformer inom styrgruppen 
som skulle kunna driva projektet framåt bildades under SGF:s tredje år en ny styrgrupp. Den-
na bestod av representanter från Landstinget Blekinges, högsta beslutande nivå. Att komma 
in under det sista året upplevdes som problematiskt. Projektet hotades av nedläggning och 
styrgruppen förväntades därför fatta beslut som förhindrade denna. Vid våra samtal med de 
nya styrgruppmedlemmarna tecknades olika bilder av projektidén där en handlade om att 
informationsteknik i vård och omsorg ligger i tiden. SGF sågs då som en lösning för att öka 
tillgängligheten inom hälso- och sjukvården. En annan bild gav uttryck för en mera pessimis-
tisk syn som betonade att tiden och teknikutvecklingen hade hunnit ifatt projektets innovativa 
delar (Arnesson & Albinsson, 2011b).  

Problematiseringen av styrgruppen inom SGF kan relateras till annan forskning som visar att 
en återkommande problematik är att styrgrupper ofta intar ett alltför passivt förhållningssätt, 
inte driver projekt mot fastställda mål eller tillför nödvändiga resurser (Svensson m.fl 2009; 
Brulin & Svensson, 2010).   

Om styrgruppen verkligen ska kunna bli styrande i en projektorganisation krävs en medveten 
strategi vid urvalsprocessen, som bland annat innefattar intresse av att driva projektidén, har 
beslutsmandat i den egna organisationen samt prioriterar närvaro och avsätter tillräckligt med 
tid för uppdraget. För att möta medlemmens osäkerhet om vad som ryms inom uppdraget 
krävs dessutom kunskap om styrgruppens funktioner, uppgifter och ansvarsområden (Arnes-
son & Albinsson 2011b).  

7. Måluppfyllelse 
Den övergripande intentionen med SGF är enligt projektdirektivet att: 
 

/…/ påvisa kombinationen mellan å ena sidan sjukvårdens tillgäng-
lighetetsproblem och möjligheterna med den ”nya” tjänsteinfra-
strukturens å den andra, och på så vis även påvisa möjligheterna för 
samhälle och offentlig sektor i stort, och för de aktörer som är verk-
samma inom detta område, till exempel näringsliv och forskning 
(Tillväxtverket, 2008, s. 2) 

 
Vidare ska projektet arbeta patientorienterat och undanröja eventuella hinder för samarbete 
över de organisatoriska gränserna. Ett utgångsläge är att projektet ska utnyttja befintliga it-
system på ett optimalt sätt. Genom denna verksamhetsstrategi arbetar projektet i enlighet med 
det nya processinriktade arbetssättet i Landstinget Blekinge. Utvecklandet av vårdtjänster via 
vardagsteknik innebär att SGF bidrar med ökad livskvalitet och självständighet för vårdtaga-
ren. Dessutom ska projektet medverka till ökad delaktighet för fler grupper i samhället såsom 
handikappade och äldre. En generell utgångspunkt är att i projektet ska all kunskapsinhämt-
ning och problemlösning jämställdhets- och mångfaldsintegreras (Tillväxtverket, 2008). 
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Projektets mål uttrycks i projektansökan till EG:s strukturfonder, regionalt strukturfondspro-
gram enligt nedan: 
 

1. Vi ska bygga upp ett produktionsinriktat fullskalelab. inom vård 
och omsorg i Blekinge och delar av Skåne. I olika vårdmiljöer kom-
mer olika IT lösningar att byggas upp för operativa tester och så små-
ningom fullskaledrift i verklig miljö för effektivisering och höjning 
av kvaliteten  
 
2. Vi ska parallellt med detta bygga upp ett forskningslab. som ska in-
rättas på Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Detta lab. ska jobba 
med innovationer samt forskning och utveckling kopplat till fullskale-
labbet. Verktyg och teknik testas innan det eventuellt kommer till 
fullskalelabbet och därefter förs ut i vården för implementering och 
användning.  
 
3. Utveckling av det virtuella hälsotorget. IT och tekniken gör det 
möjligt till en utvecklad hälsodialog med befolkningen som ett kom-
plement till den nationella sjukvårdsrådgivningen.  
 
4. Vi ska öka kompetensen kring IT i vård och omsorg och fungera 
som inspiratörer, idéspridare och utbildare såväl nationellt som inter-
nationellt. Detta ska göras inom ramen för Blekinge kompetenscent-
rum. Här krävs mycket interaktivitet med andra liknande projekt både 
i Sverige och på annat håll. Kompetensutbyte och liknande miljöer 
kommer att byggas upp och utvecklas.  
 
5. Kompetensutveckling av medarbetare inom området IT och mo-
dern vård och omsorg avseende IT i samarbete med Kompetenscent-
rum (Tillväxtverket, 2008, s. 2).  
 

 
Genom att utöka antalet vårdsamtal till att även omfatta samtal till/från Tv:n eller da-
torn/telefonen kan troligtvis andelen vårdsamtal öka och kostnaden för vården minska i mot-
svarande grad. Detta antagande bör, enligt projektdirektivet, även sättas i relation till såväl 
det ökade antalet åldringar i det svenska samhället som minskad miljöpåverkan genom mind-
re bilkörning för såväl patienter som vårdpersonal (Tillväxtverket, 2008). 
 
Följeforskarnas bedömning är att SGF i princip uppnått de projektmål som anges i Projektdi-
rektivet. Ett produktionsinriktat fullskalelaboratorum inom Landstinget Blekinge och ett 
forskningslaboratorium vid BTH har byggts. Svårigheter att finna tekniska lösningar, långa 
upphandlingstider otillräcklig teknisk support har dock medfört att endast ett mindre antal 
tester genomförts. Ansvaret för fullskalelaboratoriet och dess uppgradering har överlämnats 
Landstinget Blekinges it-enhet, som fortsätter verksamheten. Forskningslaboratoriet vid BTH 
har ändrat namn till Hälsostudien. Avtal har skrivits med SysTeam, vilket innebär att BTH 
fått journalsystemet SysTeam Cross inlagt. I laboratoriet har inte verktyg och teknik testats i 
någon större omfattning utan företrädesvis fungerat som ett pedagogiskt redskap inom sjuk-
sköterskeutbildningen. Det virtuella hälsotorget och BUMO har utvecklats och mottagande 
organisationer är klara. Vårdkanalen kommer att vidareutvecklas när det gäller kontakt mel-
lan sjukvårdspersonal och patienter inom projektet Centrum för telemedicin. Vårdkanalen 
avseende rehabilitering och neonatal har implementerats vid Blekingesjukhuset. Vårdplane-
ring på distans har implementerats på alla vårdplanerande avdelningar vid Blekingesjukhuset 
och i flera kommuner i Blekinge utom Karlskrona. Mottagande organisationer har ännu inte 
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utsetts, dock har delprojektet överlämnats till förvaltningschefen för sjukhuset och förvalt-
ningschefen för primärvården.  
 
Projektets effektmål uttrycks i projektdirektivet: 
 

• Ökad tillgänglighet 
• Ökad jämlikhet 
• Ökad jämställdhet 
• Ökad delaktighet 
• Ökad kvalitet i patientkontakterna 
• Snabbare och säkrare symptomidentifiering 
• Utveckla alternativa metoder för vårdplanering 
• Utveckla nya metoder för lärande och kompetensförsörjning 
• Utveckla nya verktyg för en evidensbaserad sjukvård 
• Ökad kunskap om hur man integrerar ny teknik/kanaler i daglig vård och omsorg med 

största möjliga acceptans hos personal och brukare 
• Minskad miljöpåverkan 
• Effektivisera resursanvändningen 
• Minska risken för personskador i trafiken genom mindre exponering och ökad regio-

nal utveckling av kluster (Tillväxtverket, 2008). 
 
Flera av ovanstående mål är formulerade på ett allmänt sätt och därmed inte projektspecifika. 
Samtliga effektmål ger uttryck för långsiktighet och har en hög ambitionsnivå. Följeforskar-
nas bedömning är målen inte kan utvärderas då de inte är mätbara. Effekterna kan inte heller 
bedömas i det korta perspektivet.  
 
 

8. Projektets styrkor och svagheter 
Följeforskarnas konklusioner är att projekt SGF uppnått de mål som finns angivna i projekt-
direktivet. Efter projekttidens slut kan projektets såväl styrkor som svagheter sammanfattas i 
följande punkter: 

 

Styrkor: 

• Projektets innovativa ansats har erbjudit möjligheter att testa och utveckla nya idéer 

• Nya kontakt- och samarbetsytor har skapats  
 

• Nya forum för reflekterande och ömsesidigt lärande har utvecklats 

• Flera forskningsprojekt genomförs med SGF som empirisk utgångspunkt 
 

• Flera vetenskapliga artiklar har publicerats  
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• Projektet har bidragit till kompetensutveckling för såväl projektdeltagare som avnä-
mare 

• Projektet har bidragit till att samverkan mellan Landstinget Blekinge och Blekinge 
Tekniska Högskola stärkts 

• Brukare har varit delaktiga vid utvecklingen av några delprojekt 

• Vård- och omsorgspersonal har varit delaktig vid utvecklingen av några delprojekt 

• Följeforskning har genomförts under hela projekttiden istället för traditionell utvärde-
ring 

Svagheter: 

• Oklarheter vad gäller styrgruppens roll och ansvar 

• Otillräckligt it-stöd inom projektet 

• De horisontella kriterierna genomsyrar projektet i alltför liten omfattning 

• Brukare har inte varit delaktiga vid utvecklandet av projektet 

• Vård- och omsorgspersonal har inte varit delaktig vid utvecklandet av projektet  

• Projektet har inte varit tillräckligt förankrat på såväl på landstingets ledningsnivå som 
i vården/omsorgen 

9. Hur kritisk kan man vara som följeforskare? 
Den europeiska regionala utvecklingsfonden ställer krav på att följeforskaren ska vara kritisk 
granskande, processtödjande och arbeta för att projektidén drivs mot uppställda mål. Hur kri-
tisk en följeforskare kan vara måste ställas i relation till att det finns en inbyggd konflikt i 
rollen som kritisk granskare och processtödjare. Upplevelsen var att vår roll inom projektet 
uppfattades som positiv men även negativ och kontrollerande. Det sistnämnda blev särskilt 
tydligt när följeforskarna föreslog omfattande förändringar vad gällde projektets organisation, 
aktivitetsgrad och tekniska lösningar. Som följeforskare blev det då viktigt att återföra syn-
punkter på ett framåtsyftande sätt och i dialog med de personer som var involverade i projek-
tet. Men det fanns även en uppenbar risk att vi intog ett alltför okritiskt förhållningssätt. Upp-
fattades vi som alltför påverkade av projektägarens och projektledarens syn på projektet och 
blev därmed deras budbärare? I våra regelbundna samtal med dessa parter prövades reflektio-
ner och analyser innan de diskuterades i styrgruppen och med delprojektledarna. En god rela-
tion till projektägare och projektledare sågs som en förutsättning för processtöd och reflexivt 
lärande. Våra erfarenheter är dock att närhet och konsensus måste problematiseras. Som föl-
jeforskare är det viktigt att inte bli del av praktikens sociala rum och kognitiva strukturer i 
alltför hög utsträckning. Förmågan att förhålla sig kritisk till den kontext som ska studeras 
förloras då. En reflektion som kan göras är att närhet och delaktighet i projektets aktiviteter 
var en förutsättning för att kunna fullfölja uppdraget som följeforskare. Denna delaktighet 
skedde dock inte per automatik, något som kan exemplifieras med att vi vid flera tillfällen 
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”glömdes bort” på sändlistor inför möten och att viss information selekterades. Sett ur pro-
jektdeltagarnas perspektiv blev detta handlande förståeligt då alltför stor insyn hotade den 
bild av ”best practice”, som man ville förmedla. Följeforskarnas möjligheter till ifrågasättan-
de kan även ses i relief mot det expansiva lärande som handlar om att den gemensamma re-
flektionen leder till nya lösningar. Projektets målsättning att inom befintliga resurser införa 
informationsteknik i vård och omsorg innebar en konflikt mellan gamla, invanda rutiner och 
nya behov. Att inom projektet finna former för reflektion och utveckling sågs då som en ut-
maning. Två grundförutsättningar krävs för kritisk framåtsyftande granskning. Den ena är att 
följeforskaren är fri i förhållande till projektet. Detta uppnås om följeforskningsuppdraget 
upphandlas av finansiären och inte av projektägaren. Den andra är geografisk närhet till pro-
jektet, något som möjliggör kontinuerlig dialog, processtöd och inhämtning av empiriskt ma-
terial. Vår erfarenhet är att den följeforskning som utgår från en interaktiv forskningsansats 
erbjuder flera spännande utmaningar. En sådan är närheten till både det vetenskapliga fältet 
och den praktik som studeras. En annan är att dialogen mellan följeforskare och deltagare 
måste hållas vid liv för att ett hållbart lärande ska komma till stånd. En slutsats som dras ut-
ifrån våra erfarenheter i SGF är att lärandeseminarierna blev en plattform där projektdelta-
garna kunde mötas, formulera frågor och finna svar.  
 

Varje följeforskare involveras i ett projekt och en projektidé som inte går att ifrågasätta. För 
att skapa optimala förutsättningar borde följeforskaren istället engageras redan vid formule-
randet av projektansökan. I vårt fall kunde följeforskarnas medverkan i detta skede bidragit 
till en bättre behovsinventering. Frågor som: Vad innebär tillgänglighet? För vem/vilka grup-
per ska tillgängligheten utökas? Hur ökar informationsteknik tillgängligheten? borde med 
facit i hand ha genomlysts ytterligare. Med en sådan utgångspunkt hade målformuleringarna 
på bättre sätt styrt projektets aktiviteter istället för motsatt förhållande.  
 
Följeforskning överensstämmer till stora delar med interaktiv forskning där mötet mellan 
olika perspektiv, delaktighet, lärprocess och gemensam kunskapsbildning är central. När föl-
jeforskningens kritiska granskning sätts i relation till projektdeltagarnas olika perspektiv 
framstår olika bilder av samma praktik. Sett ur ett sociologiskt perspektiv kan detta förstås 
utifrån att verkligheten är en social konstruktion. Konstruktionen skapar en inifrån- och en 
utifrånvy, men även konflikter mellan konkurrerande fält. Vid analys av SGF framstod att 
projektets aktörer påverkades av spänningar på såväl individ- som strukturnivå. De lärande-
seminarier som tidigare beskrivits blev följeforskningens viktigaste redskap för att kunna 
följa processer, egengranskning, synliggöra konkreta problem och öka förståelsen för olika 
perspektiv. En tanke är att dessa i förlängningen även kan utvecklas till att omfatta styrgrupp 
och vara en del av implementeringen av projektet i hälso- och sjukvårdens och omsorgens 
verksamheter.  
 
Utformningen av följeforskningen måste få vara olika från projekt till projekt då det kritiska 
förhållningssättet alltid sker i relation till mänsklig interaktion, delaktighet och det ömsesidi-
ga lärandet. Följeforskningen inom stora långsiktiga projekt kräver särskilda insatser. Våra 
erfarenheter är att SGF:s treåriga projekttid var rimlig i förhållande till dess omfattning sam-
tidigt som risken för avvikelser från uppsatta mål med ”dikeskörningar” som följd ökade. 
Under tre år hinner mycket hända vad gäller utvecklandet av informationsteknik. Det innebar 
att den ursprungliga projektidén inte hängde ihop från ”ax till limpa”. I denna situation ställ-
des krav på tydlig och återkommande dokumentation och att den kritiska granskningen sked-
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de i dialog med projektdeltagarna och uppfattades som framåtsyftande. Här finns en tydlig 
skiljelinje mellan utvärderingsuppdrag och den interaktiva kritiska forskning som bedrivits 
inom SGF  
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omvandlas till praktiska förbättringar, till nytta för 
länets invånare.

Blekinge kompetenscentrum 
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