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Förord 

Denna rapport ska främst ses som ett arbetsdokument från den genom-
förda utvärderingscirkeln. Det är en gemensam produkt av cirkeldelta-
garna och cirkelledarna. I rapporten redovisas verksamheten vid de 
olika träffarna och sammanfattas diskussionen på ett mycket översikt-
ligt sätt. Även referenser och tips av olika slag har dokumenterats. Vad 
som däremot saknas är en innehållslig redovisning av de olika projek-
ten. För en sådan hänvisas till de projektsammanställningar och pro-
jektbeskrivningar, vilka utgjort cirkelns råmaterial, och som finns hos 
de olika projektledarna och hos Regionala Arbetsmiljö- och Rehabili-
teringsgruppen (RAR) i Södermanland.  

Rapporten innehåller även en utvärdering av hur cirkeln fungerat. 
Eftersom cirkeln kan ses som ett försök att utveckla nya former för 
samarbete mellan högskolan och regionen på kompetensutvecklings-
området, har vi ansett att det vara en poäng att relativt utförligt och 
ingående redovisa hur väl detta försök fallit ut.  

Rapporten kan därmed förhoppningsvis ligga till grund för en fort-
satt diskussion om behovet av olika former av kompetensutveckling 
och hur samverkan mellan regionen och högskolan kan förbättras på 
detta område. 

För att en sådan utvidgad diskussion verkligen skall komma till 
stånd har cirkeln tagit initiativ till ett första inledande möte med RAR. 
Mötet kommer att äga rum i juni 2002.  
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Bakgrund, syfte och uppläggning 

Bakgrund och syfte 
Landstinget Sörmland, Försäkringskassan Sörmland, Länsarbetsnämn-
den, Arbetsmiljöinspektionen och Kommunförbundet samverkar över 
organisationsgränser kring frågor som rör arbetsmiljö och rehabiliter-
ing, i den Regionala arbetsmiljö- och rehabiliteringsgruppen (RAR). På 
kommunnivå sker samverkan i de lokala samverkansgupperna (LSG). 
RAR och LSG arbetar utifrån gemensamma mål och utvecklingsområ-
den. Ett viktigt utvecklingsområde är utvärdering av det samverkans-
arbete som bedrivs inom ramen för RAR och LSG. 

RAR i Södermanlands län kontaktade våren 2001 Centrum för Väl-
färdsforskning (CVF) vid Institutionen för Samhälls- och Beteendeve-
tenskap (ISB), Mälardalens högskola för ett samarbete kring kompe-
tensutveckling avseende uppföljning och utvärdering, för tjänstemän 
som arbetar med RAR-stödda samverkansprojekt i länet.1 Det fanns ett 
behov av stöd för utvärdering och uppföljning till projekten. Man kom 
överens om att genomföra detta i form av en forskarstödd cirkel under 
hösten 2001. 

De av RAR och LSG finansierade projekten handlar ofta om operati-
va insatser inom olika förvaltningsområden, samt försök med nya pro-
fessionella arbetssätt och förvaltningsövergripande samarbeten. Projek-

                                         
1. Diskussioner om olika former av samarbete mellan RAR och CVF hade då på-

gått sedan hösten 1999 mellan främst Maija Johansson, RAR och dåvarande före-
ståndaren Göran Sidebäck, CVF, samt nuvarande prefekt, Tola Jonsson, ISB.  
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ten hamnar i ett gränsland mellan beprövad professionell praxis och 
nya arbetsformer. 

Cirkelns syfte har varit att ge deltagarna stöd i deras pågående pro-
jektarbeten, genom att projekten tas upp till gemensam diskussion och 
granskning vid cirkelsammankomsterna. Det är alltså projekten som 
har utgjort cirkels gemensamma arbetsmaterial, därutöver har ingen 
speciell cirkellitteratur använts, även om olika läsrekommendationer 
och litteraturtips har getts under cirkels gång. Eftersom de projekt som 
har behandlats har befunnit sig i olika faser (planeringsfas, genomför-
andefas, utvärderingsfas, rapportskrivningsfas), så har cirkelarbetet på 
ett naturligt sätt kommit att beröra frågor och problem med anknyt-
ning till olika moment i genomförandet av samverkansprojekt. 

Avsikten har varit att cirkeldeltagarna tillsammans – under öppna, 
prestigelösa och fria former, och med stöd av cirkelledarna – skall in-
hämta kunskaper om projektarbetets teori och praktik. Cirkelformen 
underlättar ett ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter och kun-
skaper mellan personer med olika erfarenheter och kompetenser. Cir-
kelledarnas forskningskompetens kan bidra till att man i diskussioner-
na uppmärksammar problem och svårigheter i projekten av t.ex. 
metodologisk art.  

Högskolan kan också se cirkeln som ett försök att utveckla nya 
samverkansformer med det omgivande samhället. Därmed utgör cir-
keln ett led i en strävan att bidra till en kunskapsdriven utveckling i 
regionen – en strävan som ligger i linje med högskolans ”tredje upp-
gift” och som också ligger i linje med aktuella prioriteringar inom EU’s 
mål 2-program.2 Mot denna bakgrund har det framstått som viktigt att 
försöka dokumentera och utvärdera erfarenheterna från cirkeln. 
Föreliggande rapport har därmed syftet att ge en redovisning av 
cirkelns uppläggning och genomförande, och framförallt att försöka 
utvärdera hur väl den fungerat. 

                                         
2. Cirkelledarna Göran Sidebäck och Lars Sundbom är båda engagerade i ett EU-

stött projekt ”Kunskap för mångfald och utveckling”, som bl.a. syftar till att bidra 
till kompetensutvecklingen i regionen. Den typ av kompetensutvecklingsstöd som 
cirkeln representerar, är också av intresse för detta EU-projekt, även om det regio-
nalt riktar sig emot mål-2 kommunerna i Västmanland. 



 Projektarbete i lokala samverkansgrupper  

 8 

Deltagande projekt och personer 
Sex olika samverkansprojekt har tagits upp till genomgång i cirkeln. I 
de flesta projekt har flera projektmedarbetare medverkat: 

• Projekt Fenix 2. Ett projekt anordnat av lokala samverkansgrup-
pen i Strängnäs, syftande till att skapa sysselsättning/rehabilite-
ringsplatser för psykiskt funktionshindrade. Deltagare: projektle-
dare Gunilla Nilsson, Försäkringskassan i Strängnäs. 

• Projekt Samverkan – Rehabombud för psykiskt funktionshindrade. 
Ett projekt anordnat av lokala samverkansgruppen i Nyköping, 
som går ut på att rehabombud prövas som verktyg i rehabiliter-
ingen av psykiskt funktionshindrade i Nyköping. Deltagare: pro-
jektledaren Inga-Maria Carlsson, Klinikledningen Psyk., Nykö-
pings lasarett samt Mona Persson, Försäkringskassan i Nyköping. 

• Projekt Nya tider – nya kvinnor. Ett projekt initierat av lokala 
samverkansgruppen i Eskilstuna, syftande till att förbättra situa-
tionen för sjukskrivna arbetslösa kvinnor födda på 1960-talet. 
Deltagare: projektledaren Sylvia Smedh, Försäkringskassan Es-
kilstuna, samt Janett Eriksson Försäkringskassan Eskilstuna och 
Tone Sandöy Norelius och Christina Strang Månsson Arbets-
förmedlingen Eskilstuna. 

• Projekt Nyckeln. Ett projekt anordnat av lokala samverkansgrup-
pen i Nyköping syftande till att underlätta för personer i Nykö-
ping med psykiska funktionshinder att komma ut på arbets-
marknaden. Medverkande: Lina Eklund, Socialkontoret Linkö-
ping. 

• Projekt Triangeln. Ett projekt anordnat av RSMH i Strängnäs 
med stöd av lokala samverkansgruppen i Strängnäs. Deltagare 
Nina Drigoris och Åsa Ghaderi Arbetsmarknadsförvaltningen 
Eskilstuna, samt med bidrag av Gunilla Nilsson, Försäkringskas-
san i Strängnäs.  

• Projekt: Psykosocialt omhändertagande av patienter med stress och 
stressrelaterade tillstånd. Medverkande: Barbro Lindqvist, Ekens-
bergs vårdcentral Rehab, Nyköping. 

 
Från högskolan har Göran Sidebäck, Lars Sundbom och Roland 

Svensson medverkat som cirkelledare. 
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Mötes- och arbetsordning 
Vid det första cirkelmötet den 14 juni 2001 fastställdes mötestider och 
arbetsordning enligt följande. 

Totalt sju sammankomster har genomförts. Förutom det första pla-
neringsmötet har de omfattat 3 timmar vardera. De två sista samman-
komsterna hölls samma dag. Vid varje cirkelmöte har minst två cirkel-
ledare medverkat:  
Möte nr  Datum Veckodag Vecka Tid Cirkelledare 

1 14 juni torsdag v24 10-12 GS, LS, RS 
2 5 september onsdag v36 10-13 GS, LS, RS 
3 25 september tisdag v39 13-16 GS, RS 
4 18 oktober torsdag v42 13-16 LS, RS 
5 8 november torsdag v45 13-16 GS, LS 
6 27 november tisdag v48 10-13 GS, LS, RS 
7 27 november tisdag v48 13-16 GS, LS, RS 

(GS = Göran Sidebäck; LS = Lars Sundbom; RS = Roland Svensson) 
 
Möteslokal har varit stora konferensrummet på ISB, Drottninggatan 

16, plan 4. 

Arbetsordning 
Den arbetsordning som fastställdes vid det första planeringsmötet in-
nebär följande: 

Ett eller två projekt har avhandlats vid varje möte, då även en för-
djupad diskussion ägnats särskilda teman i anslutning till de projekt 
som ventilerats (se längre ner under rubriken mötestema).  

Inför varje sammankomst har den eller de vars projekt tagits upp till 
behandling haft möjlighet att formulera ett antal diskussionsfrågor, att 
ta upp på mötet. Projektansvariga har också haft att se till att ev. extra 
material gjorts tillgängligt för samtliga cirkeldeltagare. Vid varje möte 
har en inledning (max. 30–45 minuter) gjorts av de projektansvariga. 

Projektansvariga har också ansvarat för ett kortfattat ”protokoll” 
som sammanfattar mötets diskussion, och som via e-post distribuerats 
till alla deltagare före nästföljande sammankomst. Vissa anteckningar 
har även förts av cirkelledarna. Syftet med denna ”protokollföring” har 
också varit att få underlag för en sammanfattande dokumentation av 
cirkelns arbete, dvs. föreliggande cirkelrapport. 



 Projektarbete i lokala samverkansgrupper  

 10 

Mötesteman 
Vid varje cirkelmöte har eftersträvats att låta diskussionen kring de 
projekt som avhandlas fokuseras på ett särskilt tema. De teman som på 
så sätt tagits upp till fördjupad diskussion gäller olika aspekter på pro-
jektarbetet som:  

• Projektplanering och därmed sammanhängande frågor, såsom pro-
blemformulering, syfte, metod. Planeringen sker mot bakgrund 
av tillgängliga resurser i form av personal, tid och ekonomi. Vilka 
erfarenheter kan utnyttjas – personal, kompetens och tidigare ut-
redningar och forskning på området. 

• Samverkansfrågor. På olika nivåer, i olika former och under olika 
villkor. Skilda organisationskulturer och arbetsformer. Regler 
och regelverk. Kostnadsfrågor. Från projektarbete till ordinarie 
verksamhet. En lärande organisation. 

• Brukarinflytande och klientmedverkan. Handlingsplaner, lös-
ningsinriktat arbetssätt, socialpedagogiska modeller mm. Bruka-
rens krav och rättigheter. Begränsningar i brukarinflytande pga. 
regelverk mm. 

• Utvärdering och utvärderingsplanering. Vad är det som skall ut-
värderas, hur kan det ”mätas” – vilka mätmetoder och ”data” är 
relevanta? Kan man räkna med (eftersträvas) effekter på olika ni-
våer (individ, familj, organisation, samhälle)? 

• Redovisning och dokumentation av projektarbete och projektre-
sultat. Dokumentation under projektets gång. Slutredovisning –
 rapportskrivning. Till vem riktar sig redovisningen? Redovis-
nings- och presentationsteknik 

Valet av tema som skulle behandlas i samband ett visst projekt har 
bestämts utifrån deltagarnas önskemål, vilket därmed också bestämt 
den ordningsföljd enligt vilken nämnda teman tagits upp under cirkels 
gång. Att ett visst möte haft fokus på ett visst tema har inte hindrat att 
mötesdiskussionen också kommit in på andra teman. T.ex. gäller att 
spörsmål kring utvärderingsproblematiken på olika sätt kommit att ak-
tualiseras vid de flesta sammankomster. 
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De olika sammankomsterna 

I detta avsnitt ges en översiktlig redovisning av cirkelns möten. Fram-
ställningen syftar inte till att ge en beskrivning av de olika projekten i 
sig, utan fokuserar på mötesdiskussionen. För en beskrivning av de 
olika projekten hänvisas till projektansökningar, projektbeskrivningar 
etc. från respektive projektansvarig. För varje sammankomst ges här 
ett kort referat av vad som avhandlats under mötet, baserat på projekt-
ansvarigas ”protokoll” och cirkelledarnas minnesanteckningar. Redo-
visningen av mötesinnehållet är mer eller mindre summarisk beroende 
på utförligheten i nämnda underlag från de olika mötena. 

Cirkelmöte 23 
Projekt: Fenix 2 
Mötestema: Utvärdering och utvärderingsplanering 
Vid sammankomsten den 5 september diskuterades projekt Fenix 2 och 
olika frågeställningar och problem i samband med utvärderingar. 

Projektledaren Gunilla Nilsson vid Försäkringskassan i Strängnäs, 
som inledde mötet med en redogörelse för projektet och de frågor hon 
ville ta upp till diskussion, sammanfattade mötet i följande protokoll 
som utsändes till projektdeltagarna per e-post: 

 

                                         
3. Det första cirkelmötet var planeringsmötet den 14 juni, som redovisats ovan. 
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”Vid träff 2 diskuterades utvärdering av projekt Fenix II.   
Viktigt att tänka på vid utvärderingen är vilka utvärderingsuppgifter som 

finns och för vem ska utvärderingen göras. 
I projekt Fenix II fanns ett klart syfte angivet, vilket alltid underlättar 

utvärderingen. 
Syftet var att 

• hitta rehabiliteringsplatser utanför kommunens sysselsättningsverksam-
het. 

• utöka verksamheten inom kommunens arbetsorganisation "Fenix" nuva-
rande lokaler till att omfatta arbetsuppgifter/sysselsättningar som ställer 
större krav på individen i form av självständigt arbete. 

• hitta sysselsättning utanför Fenix lokaler. 
• öka samarbetet mellan försäkringskassa, Fenix, socialtjänsten, psykiatrin 

och arbetsförmedling för att individen ska erhålla optimal rehabilitering 
och finna rätt nivå på sysselsättning/arbetsuppgifter. 

• arbeta fram en grund för att ovanstående ska ingå i ordinarie verksamhet 
hos berörda aktörer. 

Utvärderingen ska visa om vi har uppnått ovanstående mål. Jag ville som 
projektledare även visa på resultatet för de individer som ingått i projektet. 
Men det är alltså inte nödvändigt för att få en utvärdering av om projektet 
uppnått sitt mål. 

En individbeskrivning för att visa resultatet av ovanstående samarbete är 
tillräcklig.  

I korthet kan utvärdering göras med ett konkret svar på om punkten är 
uppfylld + en diskussion om varför det blev som det blev. Det blir en egen 
bedömning med stöd av erfarenheten som projektledare och informationen 
från övriga deltagare i projektet. 

Jag fick klart för mig vid träffen att avgränsning av utvärderingens om-
fattning är viktig, att inte övertolka projektet. Det är viktigt att tänka på för 
vem ska utvärderingen göras. Det kan finnas behov av flera sorters utvärde-
ringar, och det är inte alltid lämpligt att visa alla resultat/effekter i samma 
utvärdering. När man vet för vem utvärderingen görs och vad den ska an-
vändas till är det lättare att avgränsa och se vad som är viktigt att lyfta fram i 
utvärderingen.” 

Under mötet gav cirkelledarna olika råd och tips om utvärdering 
och utvärderingsplanering som var mötets tema. I följande punkter 
summeras några av dessa:   

• Om mål och syfte: Formulera målsättningar och syfte för projek-
ten så tydligt som möjligt – detta underlättar utvärderingen. För-
sök operationalisera, det vill säga precisera vad de olika målen in-
nebär mera konkret och hur de ska kunna mätas.  
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• Om utvärderingar i allmänhet: Var tydlig, inte bara när det gäller 
vad som ska utvärderas, utan också hur det ska ske, vilka typer av 
data som behövs, när ”mätningar” ska göras, under vilka omstän-
digheter och vilken tid som behövs för att ”effekter” ska ha upp-
kommit.  

• Tänk efter vem som ska utvärdera, om det är det lämpligt att ut-
värdera ”sig själv” och hur man kan öka trovärdigheten i utvärde-
ringen. 

• Beskriv verksamheten och processerna tydligt och utförligt. Både 
hur de ser ut ”före” projektet startar, vad som konkret görs i pro-
jektet på olika nivåer (med klienter, i arbetsgrupper, i samverkan 
osv.). 

• En viktig aspekt för att kunna dra slutsatser av projekten (”gene-
ralisera resultaten”) är att beskriva målgruppen (de som är före-
mål för åtgärderna). Efter vilka kriterier har de valts ut (slumpur-
val, selektivt urval)? Är de representativa för en större grupp? 
Hur ser bortfallet (avhoppen) ut?  

• Handlingsplaner och andra ”instrument” kan användas för data-
insamling och utvärdering, men det är viktigt att tänka efter vilka 
uppgifter som behövs och hur de ska användas.   

• Tänk efter för vem rapporten, utvärderingen skrivs och vad den-
ne uppdragsgivare/läsare vill veta. 

Vid mötet informerades också om utvärderingslitteratur. En av de 
böcker som omtalades är: Karlsson, Ove, Utvärderingen – mer än me-
tod. Tankar och synsätt i utvärderingsforskning, Kommentus, 1999. 

Kapitel 1 från denna bok i skickades till deltagarna som en pdf-fil. 
Boken i sin helhet kan även beställas från Kommentus förlag, tfn 08-
709 59 90, fax 08-709 59 80. Best.nr. 7099-820-5. Pris 100 kronor, 5 ex eller 
fler 90 kronor/st. Boken ger en bra och bred översikt av utvärderings-
problematiken, men det är ingen lärobok i hur man gör konkreta ut-
värderingar. 

Ett par böcker med en mer konkret metodteknisk utvärderingsan-
sats är Sandahl, Rolf, Resultatanalys, Riksrevisionsverket, 1991/1995 
(ISBN 91-7498-030-0) och Sandahl, Rolf, Att mäta effekter, Riksrevi-
sionsverket, 1996 (ISBN 91-7498-163-3). 

Dessa kan dock bitvis vara något svårlästa för den som ej är van att 
läsa om kvantitativa metoder, även om tankarna och de underliggande 
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modellerna inte är särskilt märkvärdiga. Då det finns en uppsjö av 
böcker för olika nivåer och olika metodinriktningar att välja mellan, är 
det svårt att generellt ge rekommendationer.  

Ett sätt att komma in i utvärderingstänkandet och se hur man gör, 
är att studera några goda utvärderingar på de områden som man är in-
tresserad av. För att hitta passande litteratur kan man t.ex. gå igenom 
litteraturlistorna och referenserna i några böcker eller kanske hitta nå-
gon kommenterande litteraturöversikt. Ett annat sätt är att kontakta 
personer som forskar/undervisar på området och få tips om god litte-
ratur – teoretisk och empirisk. 

Cirkelmöte 3 
Projekt: Samverkan – Rehab.ombud för psykiskt funktionshindrade 
Mötestema: Brukarinflytande och klientmedverkan  
Vid den tredje sammankomsten den 25 september diskuterades projek-
tet Samverkan – Rehab.ombud för psykiskt funktionshindrade, samt frå-
gor rörande brukarinflytande och klientmedverkan. En redogörelse för 
projektet gavs av de projektansvariga Inga-Maria Carlsson, Nyköpings 
lasarett och Mona Persson, Försäkringskassan i Nyköping. Följande 
protokoll från mötet distribuerades efter mötet till cirkeldeltagarna av 
Inga-Maria Carlsson. 

”Vid cirkelmöte 3 diskuterades projektet Samverkan – Rehabombud för 
personer med psykiska funktionshinder. 

Undertecknad berättade om projektet och en del frågetecken rätades ut. 
Allmänt kan sägas att vi skriver projekten med utgångspunkt från att de som 
läser projektbeskrivningen är insatta i ämnet. 

Vi diskuterade utvärdering utifrån att det är en person som arbetar i pro-
jektet och det i sin tur genererar frågor som hur mycket beror resultatet på 
den enskilda personen i relation till arbetsmetoder. Det hade varit lämpligt 
att flera projekt startat samtidigt i länet. 

Vidare diskuterade vi Brukarinflytande och att skilja på inflytande och 
medverkan. Kan projektdeltagaren välja åtgärd? Hur kan vi få fram projekt-
deltagarnas synpunkter i utvärderingen. 

Tips lämnades av cirkelledare om SPRI-rapporter m.m. 
Ett av målen i projektet är att förbättra samordning/samverkan av rehabi-

literingsinsatser och för att få fram det kan man bl.a. beskriva processen och 
hur det har sett ut tidigare. 

I övrigt diskuterades mycket kring problematiken av brukarinflytande 
med tanke på bl.a. de regelverk som finns inom de olika myndigheterna. 
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På cirkelträffen lärde jag mig bl.a. att det är viktigt att projektdeltagarnas 
synpunkter kommer fram i utvärderingen och en del tips går att få av SPRI-
rapporter. Det är viktigt att beskriva processer före och i projektet. Vidare är 
det viktigt att beskriva målgruppen, hur deltagarna har valts ut m.m.” 

Vid mötet tog cirkelledarna upp frågor kring klientmedverkan och gav 
även vissa litteraturtips – några matnyttiga rapporter från Spri. Dessa 
handlar visserligen om hur patienter ska kunna komma till tals vid ut-
värderingar inom sjukvården, men metoderna som diskuteras i rappor-
terna är tillämpbara även inom den arbetslivsinriktade rehabilite-
ringen. De rapporter som kan vara direkt användbara för flera av cir-
keldeltagarna är: 
SPRI-rapport 391: Dialogen med patienten. Handbok om att samla in och 

ta tillvara patienternas erfarenheter (1995). 

SPRI-rapport 478: Utveckla dialogen! Inspiration och vägledning för dig 
som arbetar med kvalitetsfrågor utifrån ett patientperspektiv (1999). 
(Anm.: Bygger mycket på SPRI-rapport 391). 

SPRI-rapport 488: Patienternas erfarenheter – en utgångspunkt för för-
bättringsarbete (1999). 

Särskilt rapport 478 kan rekommenderas. Här finns en översikt av 
olika metoder som kan användas för att involvera klienter/patienter i 
utvärderingar. Man tar dels upp vanliga metoder som intervjuer, enkä-
ter och dagboksmetoder m.m., men framför allt nyare, dialoginriktade 
metoder som arbete med fokusgrupper, brukarråd, patientcirklar och 
brukargranskningar. SPRI har också gett ut rapporter som kan vara 
användbara för den som vill genomföra enkätundersökningar. Se till 
exempel ovannämnda SPRI -rapport 488. SPRI är nedlagt så rapporterna 
finns numera bara att låna på bibliotek, men de får kopieras. 

Ytterligare en rapport som är av mer allmänt intresse vad gäller pro-
jekt kring funktionshindrade är den statliga utredningsrapporten Funk-
tionshinder och välfärd (SOU 2001:56, Välfärdskommittén), som också 
utsändes som pdf-fil till cirkeldeltagarna. I denna rapport finns en hel 
del resonemang och statistik som kan vara av intresse för alla som stu-
derar grupper med psykiska problem i sina projekt. En av de grupper 
som studeras i rapporten är personer ”med långvariga psykiska besvär” 
(Andra grupper är personer med nedsatt hörsel, nedsatt syn, rörelse-
hinder). Det kan bli mycket att läsa hela rapporten. Rekommenderad 
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läsning är i första hand kapitel 1, eller ett urval av detta kapitel, och 
kapitel 7 som innehåller sammanfattning och diskussion. 

Cirkelmöte 4 
Projekt: Nya tider – Nya kvinnor 
Mötestema: Projektplanering 
Vid den fjärde sammankomsten den 18 oktober, diskuterades projektet 
Nya tider – Nya kvinnor och frågor sammanhängande med projektpla-
nering. Projektet föredrogs av Janett Eriksson, Försäkringskassan Es-
kilstuna och Sylvia Smedh vid Försäkringskassan Eskilstuna. Janett 
Eriksson ansvarade också för följande minnesanteckningar som cirkel-
deltagarna fick sig tillsända per e-post efter mötet:  

”Vid träffen diskuterades projekt Nya Tider – Nya Kvinnor. Undertecknad 
informerade om bakgrunden till projektet. Det hela började med Projekt 
Gender 1999 och Projekt Sjukskrivna arbetslösa 1999. Kartläggningen visade att 
522 personer var sjukskrivna arbetslösa. Av dessa var hela 23 % kvinnor föd-
da på 60-talet.  

Lokala samverkansgruppen (LSG) i Eskilstuna ville få mer kunskap om 
gruppen varför ett nytt projekt igångsattes – Om 60-tals kvinnor. Rapporten 
är en aktstudie och tar upp kvinnornas bakgrund, bl.a. utbildningsnivå, yr-
kesliv samt sjukhistorik. Rapporten tittar också på hur rehabiliteringsinsat-
serna ser ut för gruppen. 

Utifrån resultatet i ovanstående rapport initierade LSG till en fortsättning 
kallad Nya tider – Nya kvinnor. Detta projekt fick till uppgift att sprida kun-
skap och väcka diskussion om gruppen sjukskrivna arbetslösa med fokus på 
60-talskvinnorna, dels att hitta samverkansstrukturer som gör att gruppen 
inte ”faller mellan stolarna”. 

Samtliga i cirkeln vill ta del av de båda senaste rapporterna som skickas ut 
tillsammans med minnesanteckningarna. 

Sylvia informerade om det nystartade LSG-projektet Nya Tider – Nya 
Kvinnor som har till uppgift att arbeta med 15-20 stycken 60-talskvinnor i 
Eskilstuna kommun. Projektet skall hitta metoder, insatser, mötesplatser ut-
ifrån ett samverkansperspektiv för att se om detta kan leda till att förkorta 
bidragsberoende hos kvinnorna. Projektet startade i maj 2001. Fem kvinnor 
startade i projektet under våren varav två finns kvar. Dessa ingår i den slutli-
ga gruppen.  

Nuläge:  
22 kvinnor är kallade till en info-träff vecka 43. Varje myndighet har anmält 
c:a fem kvinnor till projektet. Arbetsgruppen har fastställt vissa kriterier som 
gäller för att inte få delta i projektet. Följande gäller: kvinnorna får inte ha 
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• för långa perioder av sjukskrivning, arbetslöshet eller annat bidragsbero-
ende. 

• ett pågående missbruk. 
• för stora synnedsättningar. 
• för stora språksvårigheter. Man bör kunna läsa och förstå svenska språket. 

Man kommer att dela in kvinnorna i två grupper. Grupperna träffas två 
gånger i veckan under två timmar. Handläggare från försäkringskassan och 
arbetsterapeut från psykiatrin håller i dessa möten. Man skall arbeta med mo-
tivation samt stärka självförtroendet. Till sin hjälp har man bl.a. ”Tankebo-
ken”. En skrift av Doris E. Sundberg som tar upp det lösningsfokuserade ar-
betssättet. 

Övriga myndigheter kommer in när behovet uppkommer, t.ex. arbets-
marknaden med vägledning och jobbsökarkurser. 

Arbetsgruppen består av personer från alla inblandade myndigheter. Man 
träffas en gång per vecka. Gruppen har utarbetat en projektplan. Man har 
också utformat en broschyr som skall lämnas ut till kvinnorna.  

Efter denna genomgång av projektet går cirkeldeltagarna igenom projekt-
beskrivningen och vad man skall tänka på i en projektplanering.  

Lars gick igenom följande modell om hur man lägger upp en projektplan: 
 

 
 

ORSAK 
Ex. låg utbild

ning 

Huvudmål 
Minska arbets-

lösheten 

Operativt mål
Höja utbildnings-

nivån 

Åtgärder 
-Rätt målgrupp
-Rätta insatser Projekt-

planering 
-Resursbehov 
-Organisation 
-Utvärderings-
förutsättningar 

PROJEKT
 TEORITEORI 
-
PROBLEM 

Ex. Arbetslöshet 
bland kvinnor 
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PROJEKT/PLANERING 

- HUVUDMÅL, att minska problemet dvs. orsaken arbetslöshet 
- OPERATIVT MÅL, att angripa orsaken genom t.ex. öka utbildningen 
- ÅTGÄRDER, tillsätts för att förverkliga målet, hitta lämpliga insatser samt 

genomföra dessa 
- PROJEKTPLAN, en väl genomtänkt projektplanering krävs för att kunna 

genomföra åtgärderna.  
I projektplaneringen får man inte förbise tidigare kunskap i ämnet. Man skall 
noga gå igenom resursbehovet för att kunna bedriva projektet bl.a. ekonomi, 
personal, kompetens samt tid. I projektplanen skall man också förutse ut-
värderingen. Hur har man tänkt genomföra den? 

Att tänka på i ett (i detta) projekt:  
• Det är mycket viktigt att dokumentera allt som görs för att kunna mäta 

att åtgärderna ligger till grund för förbättringen.  
• Vad sker i omvärlden runt projektet? 
• Finns det annat än våra åtgärder som kan styra/ha betydelse för resultatet? 
• Utgå ifrån tidigare utredningar eller projekt för att slippa göra samma 

misstag eller göra samma sak 
• Är projekttiden lagom? Skriv en utförlig tidplan. 
• Planera tidigt hur utvärderingen skall ske, detta för att dokumentera rätt 

från början 
• Tänk på att ha en realistisk TYDLIG handlingsplan 
• Man kan ev. ha en avläsningstid på ett år efter projekttiden 
• I detta projekt bör man ha med en allmän diskussion varför man just sat-

sar på 60-talskvinnorna 
• Precisera metoden, vilka kriterier som gäller i detta projekt. Skriv utför-

ligt vad som skall göras och hur, ev. när. Skriva att man använder tanke-
boken 

• Finns några nya metoder i detta projekt. En är att alla organisationer är 
med från början och deltar i bl.a. projektplanering och genomförande 

• Ta fram problemen i projektet 
• Skriv en litteraturlista 
• Hur ser fortsättningen ut efter projekttiden. Hur skall ev. nya arbetssätt 

implementeras  organisationerna? 

Bedömning av om projektet har lyckats: 
• Problemet har försvunnit 
• Problemet har inte försvunnit men det finns hinder som vi inte kan råda 

över 
• Man har inte fått fram något resultat av huvudmålet. Var planeringen fel?” 
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Cirkelmöte 5 
Projekt: Nyckeln och Triangeln 
Mötestema: Samverkan 
Vid den femte sammankomsten den 8 november, diskuterades två oli-
ka projekt, projektet Nyckeln och projektet Triangeln. Mötet ägnades 
också en fördjupad diskussion kring samverkansfrågor. 

Första delen av mötet ägnades projektet Nyckeln, som föredrogs av 
Lina Eklund från Socialkontoret i Nyköping. Efter hennes föredrag-
ning och gemensam diskussion kring detta projekt, vidtog en genom-
gång av projektet Triangeln,4 där Åsa Ghaderi och Nina Drigoris vid 
Arbetsmarknadsförvaltningen i Eskilstuna är ansvariga för utvärde-
ringen av projektet, som gäller kamratstödsverksamhet gentemot psy-
kiskt funktionshindrade i Strängnäs bedriven av RSMH. Gunilla Nils-
son, Försäkringskassan i Strängnäs bidrar med en bakgrundsbeskriv-
ning till studien.  

Sedan de båda projekten avhandlats fördes en diskussion kring sam-
verkansfrågor. Cirkelledarna rekommenderade till läsning den s.k. 
samverkanspropositionen5, samt utredningsbetänkandet ”Egon Jönsson”6 
som redovisar en genomgång av lokala samverkansprojekt och för en 
diskussion om hur samverkan kan och bör utvecklas. 

Av den diskussion som fördes framgick att samverkansprojektet som 
arbetsform upplevs som ett bra, stimulerande och ändamålsenligt sätt 
att bedriva rehabiliteringsverksamhet. En stor fördel är inte minst att 
projekten i allmänhet innebär att man inriktar sig emot en avgränsad 
målgrupp, dvs. att man i arbetet har ett mindre antal personer att ta sig 
an, och därmed möjlighet att ge mer helgjutna stödinsatser. Ett starkt 
upplevt problem är dock att det många gånger är svårt att låta de erfa-
renheter som vinns från, (de i tid ofta alltför korta), projekten byggas 
in i den ordinarie verksamhet som tar vid när projekten slutar. Sam-
                                         

4. När det gäller projektet Triangeln, vände sig projektansvariga tidigare i höst 
brevledes till cirkelledarna med begäran om råd och synpunkter inför sin planering 
av utvärderingen. Deras brev och det skriftliga svar som projektansvariga fick från 
de tre cirkelledarna redovisas som bilaga till cirkelrapporten. Se bilaga 2. 

5. Prop. 1996/97:63, Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och admi-
nistration mm. Se särskilt avsnitt 7.6. som behandlar samverkan inom rehabiliter-
ingsområdet. 

6. Egon Jönsson – en kartläggning av lokala samverkansprojekt inom rehabili-
teringsområdet, SOU 1996:85. 
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verkansprojekten kommer ju till bl.a. för att överbrygga olika hin-
der/effektivitetsförluster i rehabiliteringsarbetet som sammanhänger 
med den sektorisering som finns på området vad gäller samhällets in-
satser och ansvar. De arbetssätt och framgångsvägar som man utvecklar 
i samverkansprojekten är därför inte sällan svåra att vidmakthålla och 
vidareutveckla annat än inom ramen för just samverkansprojekt. Syn-
punkter framfördes om att samverkansprojekten bör få växa ut till att 
bli mer av en reguljär arbetsform än de särskilda, kortvariga projektin-
satser de är idag. På sikt kanske ett ännu mer radikalt alternativ kom-
mer att tvinga sig fram, i form av en grundläggande strukturell föränd-
ring av den sektoriserade organisation som idag är rådande. 

Cirkelmöte 6 
Projekt: Psykosocialt omhändertagande av patienter med stress och stress-
relaterade tillstånd 
Mötestema: Redovisning och dokumentation 
Vid det sjätte cirkelmötet den 27 november behandlades projektet 
Psykosocialt omhändertagande av patienter med stress och stressrelaterade 
tillstånd, samt diskuterades särskilt frågor sammanhängande med redo-
visning och dokumentation av projektarbete och projektresultat. Pro-
jektet presenterades av projektledaren Barbro Lindqvist från Ekens-
bergs vårdcentral i Nyköping. 

I jämförelse med tidigare i cirkeln behandlade projekt, som framför 
allt handlat om rehabiliteringsinsatser gällande målgruppen psykiskt 
funktionshindrade, gäller detta projekt en idag snabbt växande grupp 
sjukskrivna bestående av tidigare psykiskt friska personer, som hamnat 
i allvarliga utmattningstillstånd. Projektet är inte heller ett samver-
kansprojekt i samma mening som de övriga projekten som tagits upp 
till behandling i cirkeln. 

Idag finns en växande litteratur när det gäller den utbrändhetspro-
blematik som projektet handlar om. Projektledaren rekommenderar 
själv i första hand boken Krauklis, Martin & Schenström, Ola: Ut-
brändhet, den nya folksjukdomen, Larssons förlag, 2001. 

Ola Schenström är specialist i allmänmedicin och verksamhetschef 
för Mjölkuddens vårdcentral i Luleå, och Martin Krauklis är präst i 
Svenska kyrkan och författare. Deras bok är en fakta- och studiebok 
som också innehåller en studiehandledning. Den tar upp sjukdomens 
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orsaker och behandling, liksom olika typer av förebyggande åtgärder 
på individuell-, arbetsplats-, kommunal och nationell nivå. 

Mot bakgrund av att de ”utbrändhetstillstånd” som karaktäriserar 
projektets målgrupp ofta kan antas ha väsentliga orsakskomponenter 
knutna till arbetssituationen i vid mening, kom en hel del av diskus-
sionen att kretsa kring behovet av att göra insatser på den arbetsplats 
som patienten är sjukskriven ifrån. Det gäller såväl uppföljningsåtgär-
der i samband med återgången till arbete, som olika typer av insatser 
syftande till att förebygga nya ”utbrändhetsfall”. Den sistnämnda ty-
pen av insatser, som framstår som strategiskt viktiga, är dock svåra att 
åstadkomma inom ramen för de verksamheter som cirkeldeltagarna 
har möjlighet att utöva. 

På mötet togs också upp mer allmänna spörsmål rörande projektre-
dovisning och projektdokumentation. Bl.a. betonades vikten av att re-
dan på planeringsstadiet tänka igenom dokumentationsaspekterna. Inte 
minst för att kunna utvärdera projektet är det väsentligt att på förhand 
planera vad som behöver dokumenteras under projektets gång och hur 
detta skall ske. 

När det gäller projektredovisningen och rapportförfattande är det 
bra att tänka igenom vem man riktar sig till – för vem rapporten 
skrivs. Kraven på utförlighet och konkretion i beskrivningen av pro-
jektarbetet är naturligtvis olika beroende på vem den tilltänkte läsaren 
av rapporten är. Mot bakgrund av utformningen av många av de pro-
jektredovisningar som behandlats i cirkeln, var det cirkelledarnas upp-
fattning att cirkeldeltagarna många gånger tenderat att ge alltför 
knapphändiga beskrivningar av olika moment i projektarbetet – inte 
minst vad gäller arbetsmetoder och det konkreta arbetet med klienter-
na/patienterna. 

Exempel på litteratur som handlar om rapportskrivande och därmed 
sammanhängande frågor, har visats för cirkeldeltagarna redan vid ett 
tidigare möte. Böckerna som visades kan vara till hjälp för att komma 
igång med att skriva, de innehåller anvisningar om disposition, littera-
tursökning, hur man gör källhänvisningar och referenser mm. Följan-
de böcker visades:   
• Backman, Jarl: Rapporter och uppsatser, 1998. 
• Lindblad, Inga-Britt: Uppsatsarbete. En kreativ process, 1998. 
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• Nyberg, Rainer: Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med 
stöd av IT och Internet, 2000 

• Paulsson, Ulf: Uppsatser och rapporter – med eller utan uppdragsgiva-
re, 1999 

• Widerberg, Karin: Att skriva vetenskapliga uppsatser, 1995 

En mer ”grundläggande” bok om skrivandets konst, som också er-
bjuder en lustfylld läsning är Olof Lagercrantz’ klassiker Om konsten 
att läsa och skriva, W&W, Stockholm.  

I övrigt gäller att det finns en uppsjö av böcker på området, så det är 
bara att välja vad som passar. Många ges ut av bokförlaget Studentlitte-
ratur. Deras kataloger kan laddas ned via Internet.7 

Cirkelmöte 7: Avslutning och utvärdering av cirkeln 
Som nämndes i rapportens inledning kan cirkeln ses som ett försök att 
utveckla nya former för samverkan, mellan högskolan och den 
omgivande regionen, på kompetensutvecklingsområdet. För att få 
underlag för slutsatser om hur väl detta försök fallit ut, ägnades den 
avslutande sammankomsten åt en utvärderande diskussion om cirkeln 
och vad deltagarna fått ut av den. 

Vid mötet informerades också om en utvärderingsenkät som cirkel-
deltagarna skulle få sig tillsända – och besvara – per e-post. Resultaten 
från denna utvärderingsenkät, och kommentarer kring hur cirkeln 
fungerat presenteras i nästa avsnitt. 

En hel del av de synpunkter som framkom vid den muntliga utvär-
deringen återkommer helt naturligt även i deltagarnas enkätsvar. Där-
emot återfinns inte den diskussion som fördes på mötet om vad som 
ska hända efter cirkeln, hur vi kan gå vidare, vilka olika typer av fram-
tida behov av stöd och kompetensutveckling deltagarna upplever sig 
behöva.  

Diskussionen kring detta aktualiserade frågan om att på något sätt 
försöka förmedla synpunkter om behovet av stöd och support till che-

                                         
7. Om man går till: http://www.studentlitteratur.se/ och där väljer ”Universi-

tet/Högskola” och underalternativet ”Katalogen – alla titlar och ämnesområden”, 
så kommer man till en ny sida där det finns ett alternativ att ladda ner katalogerna 
i pdf-format. Den katalog som är av intresse gäller ”Forskningsmetodik och veten-
skapsteori”. Observera att filen är stor och att det tar tid och ladda ned den om 
man ej har en snabb uppkoppling. 
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fer och andra ansvariga. Vid mötet enades vi därför om att försöka få 
med chefer, RAR-ledning och alla som medverkat i utvärderingscirkeln 
att träffas vid ett relativt öppet arbetsmöte för att gemensamt diskutera 
och planera för hur erfarenheter och kunskaper skulle kunna tas tillva-
ra på bästa sätt. 

Frågor att ta upp på ett sådant möte handlar i grunden om vad som 
kan göras för att befintliga kunskapsresurser inom högskola och olika 
myndigheter skall bringas att samverka så effektivt som möjligt för att 
underbygga en kunskapsdriven utveckling i regionen. En utveckling 
där personalens kompetens växer, där arbetsmetoderna effektiviseras, 
där forskning och utbildning svarar emot viktiga regionala behov. Det 
handlar t.ex. om att hitta flexibla samarbetsformer, och utveckling av 
nätverk som mer eller mindre kontinuerligt kan sprida erfarenheter 
och ta relevanta initiativ.  
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Utvärdering av cirkeln 

Den genomförda cirkeln är ett försök att pröva nya arbetsformer i 
samverkan mellan högskolan och regionen. Istället för ett mer tradi-
tionellt akademiskt arbetssätt, med ”föreläsare och åhörare”, har vi ve-
lat pröva en öppnare, friare och mer ”jämlik” arbetsordning, där ett 
ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter och kunskaper kan ske 
mellan cirkeldeltagarna och forskarna. 

Tanken har också varit att genom att låta cirkeln utgå från deltagar-
nas pågående, levande projektarbeten, (istället för ett mer teoretiskt 
upplägg med inläsning av på förhand anbefalld kurslitteratur), så skulle 
de samtal och diskussioner som uppstår i cirkeln styras mot frågeställ-
ningar som ligger nära deltagarnas kunskapsbehov.  

I detta avsnitt av cirkeldokumentationen skall vi försöka sammanfat-
ta hur denna arbetsform har fungerat genom att redovisa cirkeldelta-
garnas synpunkter såsom de kommit till uttryck i den utvärderingsen-
kät som de besvarat sedan cirkeln avslutats. 

Cirkeldeltagarnas synpunkter 
Cirkeldeltagarna fick, efter cirkels avslutande möte, ett elektroniskt 
dokument innehållande en utvärderingsenkät omfattande 13 frågor. 
Frågorna gällde olika aspekter av den genomförda cirkeln, och var ut-
formade som frågor med öppna svar. Till de flesta frågorna fanns vid 
sidan av de öppna svarsrutorna en värderingsskala, där man med ett 
värde mellan 0 (= ”dåligt”) och 10 (= ”bra”) anmodades betygssätta det 
som frågan handlade om. 

Vi redovisar resultaten av utvärderingsenkäten fråga för fråga. För 
de aspekter som betygssatts med skalpoäng redovisar vi poängmedel-
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värdet, samt kommenterar svarsfördelningen i stort. När det gäller 
textsvaren redovisas dessa inte i sin helhet, utan vi försöker att med re-
presentativa citat och sammanfattande kommentarer ge en bild av de 
synpunkter som kommit in. 

Cirkeln som arbetsform 
En av frågorna syftade till att få ett generellt omdöme om cirkeln som 
arbetsform i det aktuella utbildningssammanhanget. Den enkätfråga 
som ställdes lyder: 

”Hur tycker Du att cirkeln som arbetsform har fungerat?” 

Cirkeln upplevs ha fungerat bra som arbetsform av deltagarna. På 
skalan från 0 till 10 ligger den genomsnittliga skalpoängen på 9. Den 
maximala skalpoängen 10 har givits av fyra personer, och fyra personer 
har givit näst högsta skalpoängen 9. Två av cirkeldeltagarna har givit 
skalpoängen 8, och en har givit skalpoängen 7. 

I textsvaren omnämner flera att cirkelformen har fungerat bra då 
den inte är så betungande arbetsmässigt: 

 ”… Det fungerade mycket bra att arbeta med detta i cirkelform. 
Framförallt med tanke på att alla har mycket omkring sig och det 
kan då blir betungade att ha föreläsningar och uppsatskrav. Detta 
blev en bra diskussionsgrupp där vi fick lära känna varandra och var-
andras vardag.” 

”… Cirkeln har varit behaglig och ganska kravlös och därmed inte 
genererat ytterligare stress i vardagsarbetet.” 

”Det har varit alldeles lagom arbetstempo, och friheten till deltagarna 
har varit mycket stor vilket jag känner är en mycket behaglig arbets-
form …” 

”Bra diskussioner och lagom arbetstempo.” 

Den enda kritiska synpunkten som framkom i enkätsvaren när det 
gäller frågan om cirkeln som arbetsform, anknyter till arbetsbelast-
ningsaspekten, och gäller cirkeldeltagarnas insatser före och mellan 
sammankomsterna:  

”Jag tycker att det är en bra arbetsform. Vi kunde dock vara något 
mer förberedda inför varje träff.” 



 Projektarbete i lokala samverkansgrupper  

 27 

Man har i svaren på denna enkätfråga också givit positiva kommen-
tarer beträffande cirkelns sammansättning, dvs. det faktum att cirkel-
deltagarna kommer från olika organisationer med olika typer av erfa-
renheter, och att de har hunnit olika långt i sina respektive projekt: 

”Det har varit bra med cirkelform. Det var bra att vi hade kommit 
olika långt i våra projekt. Man fick en helhetsbild av projektets väg, 
från planering till utvärdering…” 

”… Mycket bra med så blandad grupp så man kan få lite inspiration 
och idéer från andra håll i landet.” 

”Det har varit bra att utbyta erfarenheter från de olika projekten och 
få era synpunkter och kommentarer…” 

”… Det var bra att vi var från olika organisationer…”  

En annan positiv sida av cirkeln är att den upplevts vara en jämlik 
arbetsform som också stimulerat till delaktighet och fördjupning: 

”… Jag upplever att cirkeln som arbetsform ger utrymme för en bra 
delaktighet och inte som en belastning.” 

”… Arbete i cirkelform tillåter alla att delta på samma villkor.” 

”Arbete i cirkelform ger mer än ‘ren undervisning’, eftersom det ger 
mer utrymme för diskussion utifrån våra egna erfarenheter.” 

”Den mindre gruppen ger större möjlighet till diskussion och för-
djupning.” 

Av svaren i enkäten kan vi således ganska entydigt utläsa att cirkel-
deltagarna upplevt att cirkeln som arbetsform fungerat bra. Cirkelfor-
men har varit lagom betungande, den har möjliggjort inspirerande er-
farenhetsutbyten mellan deltagare från olika organisationer, och den 
har stimulerat till delaktighet och fördjupning. 

Cirkelns organisation och arbetsordning 
En annan enkätfråga gäller synpunkter på cirkelns praktiska upplägg-
ning. Frågan lyder: 

”Har Du några synpunkter på cirkelns organisation och arbetsordning. 
(Antalet möten, tidsplaneringen, mötenas uppläggning etc.)” 

Även när det gäller denna fråga ger cirkeldeltagarna ett högt betyg. 
På den 10-gradiga skalan ligger den genomsnittliga skalpoängen på 8,6. 
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Tre av deltagarna ger högsta poängen 10, två ger näst högsta skalpoäng-
en 9, medan fem ger poängen 8 och en ger poängen 6. 

När det gäller antalet möten och tidsintervallet mellan dem är ton-
gångarna i allmänhet positiva: 

”Antal möten var tillräckligt många med lagom jämna mellanrum 
och även tidsåtgången per möte…” 

”Lagom många möten, lagom långa…” 

”Lagom antal möten och med lagom tidsintervaller. Bra att samtliga 
möten planerades redan i början. Däremot hade jag föredragit helda-
gar istället med tanke på resorna och att halvdagar blir splittrat i ar-
betet.” 

”Lagom många och lagom långa möten. Bra med teman för varje 
möte och att det kopplades till ”dagens” projekt. Tyvärr långa resor 
från Nyköping till Eskilstuna, resorna tar nästan lika lång tid som 
den avsatta tiden för mötet.” 

En av deltagarna menade dock att cirkeln borde ha omfattat fler mö-
ten så att det funnits större utrymme för teori och fördjupning: 

”Fler möten. Eftersom projektgenomgången tenderade att ta största 
tiden skulle jag vilja ha mer tid för teori, fördjupning.” 

I det sistnämnda citatet berörs mötenas uppläggning och disposition. 
Av svaren framgår att man i allmänhet är positiv till upplägget med att 
olika teman som projektplanering, samverkan, utvärdering osv. be-
handlats i anslutning till de olika projektgenomgångarna. Några menar 
dock att projektgenomgångarna fått lite för stort utrymme på bekost-
nad av tid för mer generella och principiella diskussioner:  

”… bra upplägg med teman kopplat till de olika projekten.” 

”Bra att knyta samman teori o praktik. Bra att projektet följde om-
gångens tema, eller tvärtom …” 

”Era tankar på hur upplägget skulle se ut har varit bra. Det som jag 
ser som negativt är det som jag redan tagit upp att vi deltagare inte 
har varit tillräcklig förberedda. Vi har också tagit lite för mycket tid 
för information om projektet istället för att fokusera på mål, syfte 
och utvärderingsplan.” 

”… Något för mycket tid att beskriva de olika projekten…” 
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”Fungerat bra med organisation runt cirkeln. Det kunde dock ha va-
rit mer tydligt vad exakt varje cirkelträff skulle innehålla. Vi har 
byggt mötena från projekten. Men kanske skulle vända på det och 
sätta metoder först för att undvika diskussionen kring projektet i 
sig.” 

I ett av de citerade svaren ovan nämns som negativt att deltagarna 
inte har varit tillräckligt förberedda inför mötena. Ytterligare en cir-
keldeltagare har en liknande synpunkt och menar att cirkelledarna 
kanske borde ha tryckt på lite mer när det gäller detta: 

”Jag hade önskat lite mer påtryckning om att vara förberedd, ligger 
på varje person förstås, men påpeka vikten av att vara förberedd…” 

Slutligen finns i ett av enkätsvaren en efterlysning av mer läsanvis-
ningar från cirkelledarnas sida: 

”Jag hade velat ha mer läsanvisningar som knyter an till aktuellt pro-
jekt/tema. Vi fick en del lästips under cirkelns gång men det är bra 
att ha mycket litteratur att gå tillbaka till, som ett uppslagsverk. Sista 
cirkelomgången fick vi tips på bra böcker att använda i projektsam-
manhang. Det var bra!” 

Sammanfattningsvis är cirkeldeltagarna på det stora hela nöjda med 
cirkelns uppläggning och organisation. Några av deltagarna tycker 
dock att mötena dominerats lite för mycket av genomgångar av de en-
skilda projekten, och att det skulle ha varit bättre med ett större ut-
rymme för teori- och metoddiskussioner än vad som varit fallet. En 
annan synpunkt är att större krav borde ställas på cirkeldeltagarna att 
förbereda sig inför cirkelsammankomsterna. 

Cirkelledarnas insatser 
En enkätfråga försöker fånga upp deltagarnas uppfattning rörande cir-
kelledarnas insatser. Frågan lyder: 

”Synpunkter på cirkelledarnas insatser (behöver ej vara personligt inrik-
tat)?” 

Även här ligger den genomsnittliga skalpoängen relativt högt, 8,6 på 
den 10-gradiga skalan. Två av deltagarna ger cirkelledarnas insatser 
maximala 10 poäng, medan fyra ger näst högsta poäng. Fyra deltagare 
ger 8 poäng och en 7 poäng. 



 Projektarbete i lokala samverkansgrupper  

 30 

När det gäller cirkelledarnas tillgänglighet och engagemang, och de-
ras förmåga att skapa en trivsam atmosfär ges flera positiva kommenta-
rer: 

”… Ni kändes mycket tillgängliga och lätta att komma i kontakt med 
via mail eller telefon” 

”Cirkelledarna har visat stort intresse för projekten. En större styr-
ning mot metodfrågor skulle ha gett full pott.” 

”Pga. att det är från många av de andra deltagarna jag fått hjälp 
ifrån/av, då de själva redovisat sina projekt och berättat om olika 
tekniker de använt och vilka problem de stött på, så känner jag att 
kursledarna har fått en mindre roll mot vad jag hade väntat mig. 
Dock har de visat intresse för våra projekt och hjälpt till med de frå-
gor vi haft. De har skapat en mycket trevlig miljö.” 

”Utmärkt! Ni visade mycket bra intresse i det som för er är ett gans-
ka okänt område.” 

”Ni har varit mycket lättillgängliga och gett snabba svar på mail och 
telefon…”  

”Det jag uppskattar mest är det personliga och trevliga bemötandet 
som gör att man känner sig trygg att ta upp frågor och synpunkter i 
gruppen…” 

Att cirkeln inneburit ett möte mellan forskare (cirkelledarna) och 
professionella praktiker menar flera deltagare har varit givande i sig, 
även om ett sådant möte också kan upplevas rymma problem: 

”Cirkelledarna har lämnat mycket bra tips och råd. De har lämnat 
synpunkter som vanligtvis inte framkommer inom organisationer 
där alla är insatta och har samma information.” 

”Cirkelledarna har kunskap som är nyttig för oss att ta del av … Vi 
fick en bra genomgång av vad man bör tänka på vid starten av ett 
projekt.” 

”Jag tycker som jag tidigare skrivit att ni har gjort ett bra jobb. 
Kommit med bra tips, litteraturförslag mm …” 

”Från början kändes det lite för ’forskarinriktat’ från ledarnas håll. 
Jag kände det som om jag inte riktigt passade in. Mot slutet blev det 
bättre och större förståelse från ledare för vilken nivå som var lämp-
lig.  Jag tror att även ledarna lärt sig en hel del?” 
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”Kände att gapet mellan forskning och den enklare rapport som vi 
skulle framställa ibland var stort men på något sätt fick vi till ett 
möte…” 

På enkätfrågan om cirkelledarnas insatser uttrycks också i några fall 
att man gärna skulle ha sett mer av styrning och mer av undervisande 
inslag: 

”… Möjligen kan jag se att vi skulle ha styrts upp något mer, men det 
handlar ju om en studiecirkel och den formen ska ju vara lite friare.” 

”…Personligen hade jag önskat lite mera förmedling av era teorier 
kring utvärderingsmetoder i allmänhet (Det finns ju litteratur som ni 
visat på, men tiden …)” 

I ett av enkätsvaren ställs frågan om det har behövs så många som tre 
cirkelledare. Som en kommentar till detta kan påpekas att cirkeln 
betraktats som en läroprocess även från cirkelledarnas sida, både när 
det gäller att ta del av cirkeldeltagarnas olika kunskaper och 
beträffande utprovningen av cirkeln som arbetsform när det gäller 
kompetensutvecklingsstöd från högskolan till regionen. 

Sammanfattningsvis framgår av enkäten att cirkeldeltagarna värderat 
cirkelledarnas tillgänglighet, engagemang och kunskaper positivt. Ett 
par deltagare upplevde inledningsvis att det fanns ett visst ”nivågap” 
mellan forskarna/cirkelledarnas insatser och de egna behoven men att 
det blev bättre efterhand. Några efterlyste mer styrning och renodlade 
undervisningsinsatser från cirkelledarna.  

Cirkeldeltagarnas insatser 
Cirkelarbetsformen baseras inte minst på det utbyte som den enskilde 
deltagaren har av övriga cirkeldeltagare. För att belysa hur detta utbyte 
varit ombads man i en enkätfråga värdera de andra cirkeldeltagarnas 
insatser. Frågan lyder: 

”Synpunkter på de andra cirkeldeltagarnas insatser (behöver ej vara per-
sonligt inriktat)? ” 

Den genomsnittliga skalpoängen på den 10-gradiga skalan är här 7,4 
poäng. En person värderar de andra cirkeldeltagarnas insatser till max-
imala 10, och en anger näst högsta skalpoängen. Tre personer ger 
skalpoängen 8, fyra ger skalpoängen 7 och två ger skalpoängen 5. 
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I textsvaren finns flera positiva kommentarer både vad gäller övriga 
deltagares aktivitet och värdet av att de tillför nya erfarenheter: 

”Deltagarna har bidragit med stort intresse som gjort att det blivit 
mycket diskussioner. Det har varit positivt att få träffa andra 
projektledare och få del av deras erfarenheter.” 

”… Eftersom jag inte har lika mycket arbetslivserfarenhet (ca 6 år 
inom psykiatrin) som många av de andra, har jag snappat upp det de 
har berättat, framförallt har jag lärt mig mycket om problematiken 
på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan…” 

”Spännande att få ta del av de olika projekten” 

”Många har deltagit aktivt. Själv känner jag att jag inte varit så aktiv 
som man kan förvänta sig. Anledningen som jag själv ser till detta är 
att jag står lite utanför det projekt som jag är delaktig i utvärdering-
en…” 

”Min egen insats är jag inte helt nöjd med eftersom jag haft förhinder 
vid ett flertal tillfällen. Andra har varit intressant att lyssna på vid 
genomgångar…” 

”Intressant att få inblick i de projekt som pågår inom landstinget. 
Många av deltagarna verkade känna till varandra och tidigare hört ta-
las om de olika projekten…”. 

”Jag uppskattade många deltagares insatser och personliga upplevelser 
från projekten som vi fick ta del av. Däremot var inte alla lika aktiva 
– något reserverade eller blygsamma.” 

I något svar återkommer den synpunkt som redan berörts i samband 
med genomgången av en tidigare fråga, och som handlar om att cirkel-
deltagarna kunde ha varit bättre föreberedda inför sammankomsterna. 
I ett par andra finns viss kritik av det sätt som diskussionen ibland 
förts på och handlat om, eller om att det egna projektet kändes lite vid 
sidan av: 

”Jag tycker över lag att vi kunde ha varit mer förberedda, detta in-
kluderar även mig själv. Vi var något dåligt pålästa till genomgångar-
na samt hade inte laddat med frågor.” 

 ”… Ibland har det ‘stått och stampat’ lite vid diskussioner, en del har 
förmåga att upprepa saker bara för att få något sagt, det känns lite 
onödigt och tidsslösande.” 
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”Vi har haft olika fokus för våra diskussioner vilket i och för sig är 
bra, men ibland har diskussionerna rört andra saker än just utvärde-
ring.” 

”… Kände att ‘mitt’ projekt låg lite på sidan om och egentligen har 
ett annat upplägg och syfte.” 

Sammanfattningsvis har många upplevt det som positivt och beri-
kande att få ta del av de andra cirkeldeltagarnas erfarenheter, samtidigt 
som ett par deltagare menar att de själva inte haft möjlighet att vara så 
aktiva som de skulle ha önskat. De kritiska synpunkter som finns 
handlar om bristande förberedelser inför mötena och att diskussions-
sinläggen ibland varit lite lösliga och ofokuserade. 

Tid för det egna projektet 
Cirkelarbetet har baserats på genomgångar av, och diskussioner kring, 
deltagarnas egna pågående projekt. Fem av cirkelns sammankomster 
har varit avsatta för sådana genomgångar av de totalt sex olika projek-
ten. En av enkätfrågorna handlar om huruvida cirkeldeltagarna upp-
levt att det egna projektet givits tillräckligt utrymme i cirkeln. Frågan 
lyder:  

”Tycker Du att Ditt eget projekt ’fått tillräcklig plats’ i cirkeln?” 

Den genomsnittliga skalpoängen på den 10-gradiga skalan är här 8,6 
poäng. Fyra av deltagarna ger här maximala skalpoängen 10, två ger 
näst högsta poängtal, tre ger 8 poäng, en ger 7 poäng och en ger 5 po-
äng. 

Flertalet uppger sig alltså vara helt nöjda eller tämligen nöjda med 
det utrymme som det egna projektet givits i cirkeln: 

”Ja, absolut. Vi fick svar och synpunkter på allt som vi kunde ta till 
oss just då. Däremot låg vi mer eller mindre i startgropen och kunde 
väl inte ställa alla rätta frågor vid det tillfället. Samtidigt var det nyt-
tigt att få synpunkter redan i starten för att lättare ’fixa’ resultatet i 
slutändan.” 

”Jag är nöjd med den plats mitt projekt fått.  Jag hoppas, att det inte 
varit för mycket! …” 

”Ja, ganska bra. Känner det inte som ’mitt’ projekt då jag är med som 
en del av FKs planering.” 
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”Jag har fått det stöd jag behövt för mina projekt…” 

”Projektet har fått den plats som behövs … Det var en av de bättre 
gångerna (men jag kanske är färgad). Det var då vi fick ett projekts 
resa beskrivet … Vad man skall tänka på redan från start. Jättebra!” 

”Ja, mycket bra med snabb hjälp via mail och att få gå igenom pro-
jektet vid ett tillfälle.” 

”… Jag fick flera bra tips och synpunkter på kompletteringar” 

”Helt OK…”  

Även om det egna projektet i och för sig fått tillräckligt med ut-
rymme så nämner ett par deltagare att skulle vilja ha haft möjlighet att 
mer diskutera utvärderings- eller andra spörsmål gällande projektet: 

”… Möjligen tog min och även andras beskrivning av själva projektet 
för mycket tid. Det hade varit bra om vi hunnit diskutera själva 
utvärderingen mer.” 

”Kanske tog diskussionen om stress och stressrelaterade sjukdomar 
som den nya folksjukdomen lite för mycket tid och jag skulle ha 
önskat att mer tid ägnats åt själva utvärderingen med konkreta ex-
empel på alternativa beskrivningar av det som framkom vid utvärde-
ringen…” 

”Jag känner att för ’vårt’ projekt var vi inte så mycket och diskutera-
de utvärderingsplanen och därav fick vi heller inte så många tips. 
Men vi har fått tips vid andra diskussioner som går att applicera på 
vårt projekt. … Men nu när vi arbetar med redovisning och samman-
ställning av data skulle jag behöva mer vägledning.” 

En deltagare tycker att det hade varit en fördel om man redan vid 
den första sammankomsten hade fått en presentation av samtliga pro-
jekt: 

”… Det hade varit ännu bättre om vi vid första tillfället fått gå ige-
nom alla projekt och tankar runtomkring.” 

Sammanfattningsvis blir slutsatsen att cirkeldeltagarnas menar att 
det egna projektet gavs tillräckligt med utrymme i cirkelarbetet, men 
att några upplevde att exempelvis utvärderingsfrågorna kring det egna 
projektet kom lite i skymundan. 
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Nyttan av cirkeln för det egna projektarbetet 
De olika cirkeldeltagarnas projekt befann sig i olika faser när cirkels 
startade – planeringsfas, genomförandefas, utvärderingsfas etc. Mot 
denna bakgrund är det rimligt att förvänta sig att nyttan av cirkeln för 
det egna aktuella projektet kan variera en del mellan deltagarna. En av 
frågorna i enkäten handlar om nyttan av cirkeldeltagandet när det gäll-
er arbetet med det aktuella projektet. Frågan lyder:  

”Tror Du att Du har haft, eller kommer att ha, nytta av cirkeln när det 
gäller Ditt arbete med det projekt som Du hade med Dig till cirkeln? (Pre-
cisera/exemplifiera vad Du i så fall haft eller räknar med att få nytta av)” 

Flertalet värderar cirkeldeltagandet högt vad gäller nyttan för arbetet 
med aktuellt projekt. Den genomsnittliga skalpoängen på den 10-
gradiga skalan är 8.6 poäng. Tre av deltagarna ger maximala skalpoäng-
en 10, tre ger näst högsta poängtalet, medan tre ger 8 poäng, och två ger 
7 poäng. 

När man i textsvaren preciserar vad det är man haft nytta av är det 
flera saker som lyfts fram. Många upplever att man fått värdefulla in-
sikter när det gäller att planera och utforma projekten så att de bättre 
går att utvärdera:   

”…Att tänka på hur och varför vi skall utvärdera redan vid start av 
projekt så vi kan dokumentera tydligare, sätta mål tydligare.” 

”Det var mycket bra att få veta, att det är viktigt att vara tydlig, när 
projektbeskrivningen skrivs. Det jag fått veta under denna tid, gör att 
jag fått en annan syn på utvärdering och jag är övertygad om, att jag 
kommer att klara att skriva utvärderingen mycket bättre, än om jag 
inte deltagit i cirkeln.” 

”Ja, vi har stor nytta av det vi fick till oss. Framför allt insikten om 
att syfte och mål måste vara väldigt tydliga för att man skall kunna 
göra en bra utvärdering.…” 

”Ja, det tror jag bl.a. med att formulera realistiska mål med projektet. 
Jag har också lärt mig hur viktigt det är att få tydliga projektramar. 
Cirkeln har väckt mitt intresse för utvärderingar och projekt. Jag har 
kollat igenom en del material inom kassavärlden, både projektbe-
skrivningar och utvärderingar. Nu ser man på ett annat sätt vad pro-
jektbeskrivningar och utvärderingar bör innehålla.”  
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”Jag har fått värdefull kunskap inför nya projektansökningar, tex. 
om hur viktigt det är att vara tydlig med projektbeskrivningar och 
utvärdering.” 

”Haft stor nytta av avgränsningsdiskussioner (vilket är syftet, hur 
mäts det, vad mäts egentligen …).” 

Andra kommentarer handlar om att man lärt sig mer om hur pro-
jektrapporterna bör utformas:, eller om att man rent allmänt upplevt 
att cirkelarbetet varit ett stöd:  

”Jag inser vikten att skriva så att även ej insatta kan ta del av projek-
tet. Vissa saker som bl.a. delaktighet och inflytande kommer jag att 
tydliggöra mer i utvärderingen med tanke på det regelverk som fak-
tiskt begränsar individens totala delaktighet.” 

”Allt som jag lärt mig. Från att vad man skall tänka på när man skri-
ver en projektbeskrivning, till att skriva mycket mer och förklara 
mycket mer och att skryta mera…” 

”Jag har fått det stöd jag behöver för att slutföra utvärderingarna.” 

”10: an får stå för nyttan i det arbete jag har på arbetsförmedlingen, 
de projekt jag arbetar med här och i framtiden. Även när vi är med 
på utvärderingen av detta projekt…” 

”Vi har haft en del hjälp eftersom vi utvärderar projektet Triangeln 
och inte är involverade i det …” 

I några svar kommenterar man också att man för det egna projektet 
haft nytta av själva cirkelformen som givit en möjlighet ta del av and-
ras erfarenheter och kunskaper: 

”… Reflektioner och möjlighet att bolla idéer har varit en bra hjälp 
för oss i vårt arbete med utvärderingen.” 

”… Också all problematik som alla delat med sig av och att allt alltid 
tar mycket längre tid än vad man från början kan tro.” 

”Jag tror att i samtliga diskussioner har vi fått något till oss att tänka 
på för vårt projekt.” 

Sammanfattnings visar enkätsvaren att cirkeldeltagandet varit värde-
fullt för det egna aktuella projektarbetet, och särskilt framhålls att man 
fått nya insikter vad gäller planering, uppläggning och dokumentation 
i projektarbetet. 
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Nyttan av cirkeln för ens arbete mer allmänt 
I enkäten frågades också om cirkeldeltagarna tror att cirkelerfarenhe-
terna kan komma till nytta i arbetet mer allmänt, dvs. utöver den nytta 
man haft i arbetet med det projekt som behandlats i cirkeln. Frågan 
lyder:  

”Tror Du att kommer att ha nytta av cirkeln när det gäller Ditt arbete 
mer allmänt? (Precisera/exemplifiera).” 

När det gäller nyttan av cirkeln mer allmänt ligger värderingen nå-
got lägre än vad gäller nyttan med avseende på det projekt man haft 
med sig till cirkeln. Den genomsnittliga skalpoängen på den 10-gradiga 
skalan är 7,6 poäng. En av deltagarna ger maximala skalpoängen 10, en 
ger näst högsta poängtalet, medan fem ger 8 poäng, en 7 poäng och tre 
ger 6 poäng. 

I textkommentarerna pekar man i flera av svaren på att man tror sig 
allmänt komma ha nytta av de insikter man fått i cirkeln om projekt-
planering, dokumentation, och förutsättningar för bra utvärderingar: 

”Ökad insikt av viss dokumentation, ökat kritiskt tänkande. Troligt-
vis kommer jag att kunna genomföra enklare utvärderingsarbeten 
proffsigare.” 

”I mitt arbete kommer jag ha nytta av det genom att jag nu är med-
veten om nyttan av att ha ett tydligt avgränsat syfte och mål med 
verksamheter och även betydelsen av att föra statistik under loppets 
gång.” 

”Jag är inne i ett nytt projekt med en annan inriktning och jag har 
fått nyttig kunskap för att bl.a. utforma projektbeskrivning. I mitt 
ordinarie arbete ingår att främja arbete med projekt och att formule-
ra projektbeskrivning. Att från början ha med sig utvärderingsmeto-
diken underlättar planering. Att diskutera utvärdering är även bra 
för arbete som ligger utanför ordinarie rutiner inom den dagliga 
verksamheten.” 

”Ja det tror jag. Speciellt den projektplaneringsmodell som vi gick 
igenom den 18 oktober tror jag att jag kommer att ha stor nytta av.” 

”Ja jag tror det. Landstinget har svårt att avsätta pengar vid start av 
nya arbetssätt. Därför är projekt en bra arbetsform”. 

”Ja, det tror jag. Vi jobbar mycket i projektform med olika uppdrag 
på Af och har man då tankegången klar för sig med upplägget i pro-
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jektet så kan man i slutändan göra en bra utvärdering – utan att be-
höva gå tillbaka och ’börja om från början’ med ’Vad var målet?’ 
’Vad var syftet?’ m.m.” 

Några av deltagarna nämner också att cirkeln utvecklat tänkandet 
kring samverkansfrågor, eller fått en att uppmärksamma behovet av att 
göra tydliga projektrapporter och att dela med sig av utvärderingserfa-
renheterna: 

”… Cirkeln har även bidragit till reflektion av t.ex. samverkan ur oli-
ka synvinklar och det påverkar mig förhoppningsvis i det dagliga 
arbetet och i kontakt med individerna.” 

”Det var nyttigt att bli påmind om att skriva utförligt. Det är inte 
alltid som läsaren är insatt i frågan så det är bättre att skriva för 
mycket än för litet. Eftersom jag skriver mycket i mitt dagliga arbete 
så är detta viktigt att komma ihåg. Ta inte för givet att läsaren vet!” 

”Ja, framför allt i arbetet med aktivitetsgarantin som idag har över-
gått från projekt till permanent verksamhet. Att utvärdera och på så 
vis dela med mig till andra handläggare som skall börja jobba med 
aktivitetsgarantin om vad som var bra/mindre bra.” 

Ett par deltagare, slutligen, hade mer allmänna och icke preciserade 
föreställningar om nyttan av cirkeln i det fortsatta arbetet: 

”Det är svårt att svara på, det märker man med tiden. Jag vet dock att 
man alltid tar med sig det man snappat upp i olika situationer, för att 
kunna använda vid olika tillfällen då det känns relevant.” 

”Att få mer insikt och förståelse för andra saker än sitt ordinarie ar-
bete är alltid nyttigt och gagnar säkert arbetet.” 

Har cirkeln resulterat i nya professionella kontakter? 
Cirkeldeltagarna kommer från olika organisationer och kommuner i 
regionen. De kontakter som man fått i cirkeln kan kanske i vissa fall i 
sig vara av värde i ens fortsatta arbete – en slags icke planerad ”bief-
fekt” av cirkeldeltagandet. I vilken utsträckning så är fallet samman-
hänger givetvis med bakgrund, tidigare kontaktnät, etc. Vi tyckte ändå 
att det kunde vara av intresse att låta en av enkätens frågor belysa cir-
kels ev. kontaktskapande betydelse. Frågan lyder: 
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”Har cirkeln bidragit till att skapa/förbättra kontakter med andra perso-
ner som Du kan ha nytta av professionellt?” 

Här är variationen, som kunde förväntas, ganska stor mellan cirkel-
deltagarnas svar. För några har cirkeln varit värdefull också när det 
gäller att skapa eller förbättra personkontakter som man bedömer vara 
av nytta professionellt. För andra har detta inte varit någon särskilt 
viktig ”bieffekt” av cirkeln. Den genomsnittliga skalpoängen på den 10-
gradiga skalan är 6,9 poäng. Tre av deltagarna ger maximala skalpoäng-
en 10, en ger sju poäng, fyra ger 6 poäng, tre ger 5 poäng. 

Av dem som inte upplevde någon större nytta av cirkeln i detta av-
seende nämnde två att de redan kände de flesta sedan tidigare. En tredje 
framhöll att arbetsuppgifterna idag är sådana att kontakterna inte är re-
levanta på samma sätt, medan en fjärde svarade nekande utan motiver-
ing. En av deltagarna kommenterade att de nya kontakterna kanske 
inte kommer till användning med hänvisning till att man inte arbetar 
länsövergripande med övriga organisationer. 

För en del av deltagare har dock cirkeln – mer eller mindre – upp-
levts vara värdefull även när det gäller nya professionellt användbara 
kontakter: 

”Mycket, jag hade inga sådana kontakter innan cirkeln. Jag får nu 
mycket stöd och hjälp av några deltagare.” 

”Ja, alla gånger.” 

”Jag har träffat personer i cirkeln som jag endast har pratat med per 
telefon. Det är alltid positivt att få ett ansikte bakom rösten. Man 
blir också mer personlig och kan ha nytta av varandra i arbetet när 
man känner varandra. Det var roligt att få kontakter från hela länet.” 

”Ja det tror jag. Fått personer att kunna kontakta vid frågor rörande 
försäkringskassa och arbetsförmedling och även inom psykiatrin”. 

”Svårt att svara på, det är alltid av värde att träffa personer som job-
bar med liknande projekt på andra ställen. Det är lättare att ta kon-
takt när man har ’gemensamt gods i ryggsäcken’.” 

Sammanfattningsvis kan konstateras att för några av deltagarna var 
nya personkontakter, som kan vara nyttiga i det fortsatta arbetet, en 
värdefull bieffekt av cirkeln. 
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Förväntningar på cirkeln? 
Sannolikt kom många av deltagarna kom till cirkeln med vissa för-
väntningar. I den utsträckning som förväntningarna grundade sig på 
den relativt knapphändiga informationen om cirkeln som förelåg inför 
cirkelstarten, bör de kunna ha handlat om att man skulle få stöd i arbe-
tet med sina pågående projekt.8 Eftersom cirkeln omtalades som ”ut-
värderingscirkel”, kan förväntningarna ha gällt att man särskilt skulle 
få stöd vad gäller utvärderingsfrågor i samband med det egna projektet. 

Som framgått av den tidigare beskrivningen av cirkelns uppläggning 
och genomförande har cirkeln, namnet till trots, egentligen inte varit 
avsedd som en renodlad cirkel i utvärderingsteori och -metodik, utan 
det har varit fråga om en bredare ansats. Att det kan ha funnits oklar-
heter på denna punkt kan vara värt att påpeka som en bakgrund, när vi 
här behandlar den fråga i enkäten som handlar om hur cirkeln upplevts 
visavi de egna förväntningarna. Frågan lyder: 

”Tycker Du att RAR-cirkeln har svarat emot Dina förväntningar?” 

Värderingarna av hur cirkeln svarat emot förväntningarna varierar 
en hel del mellan deltagarna. Den genomsnittliga skalpoängen på den 
10-gradiga skalan är 7 poäng. En av deltagarna ger maximala skalpoäng-
en 10, två ger 8 poäng, fyra ger 7 poäng, tre ger 6 poäng och en ger 5 
poäng. 

Av kommentarerna som givits framgår att flera av deltagarna inte 
hade några förväntningar alls i förväg – inte andra än att cirkeldelta-
gandet skulle bli en extra arbetsbelastning: 

”Jag hade egentligen inga förväntningar när jag började i cirkeln. Jag 
var ganska 0-ställd. Jag upplevde det till en början som en extra ar-
betsbörda, som jag inte räknat med när jag fick anställningen som 
projektledare.” 

”Ja det tycker jag. Jag hade inte förväntat mig något särskilt utan 
kände att denna cirkel skulle stjäla mycket tid i en redan späckad ka-
lender. Det visade sig på ett mycket positivt sätt att jag hade fel. Den 
tid som gick åt till cirkeln blev inte så ’betungande’ och var väl an-
vänd tid.” 

                                         
8. Se bilaga 3 där ett utdrag från den offert som angav cirkelns syfte och upp-

läggning redovisas. 
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”Jag började direkt. Jag fick kännedom om kursen och hann inte 
skapa förväntningar. Tyvärr, hade varit bra att vara lite mer förbe-
redd. Missade på så vis första träffen.” 

”Jag hade inte så stora förväntningar. Var ambivalent till om jag skul-
le lägga så mkt av min ordinarie arbetstid tid på projektet.” 

”Eftersom jag inte visste ifall jag skulle vara med förrän efter att cir-
keln startat hade jag inte skruvat på alla förväntningarna.” 

Några av deltagarna hade, som ovan förmodades, förväntningar om 
att cirkeln i högre grad än vad som de menar blev fallet, skulle ägnas åt 
utvärderingsteori och -metodik och åt utvärderingshjälp beträffande de 
egna projekten: 

”… Dock anser jag att jag trott att det skulle läggas mer energi på själ-
va utvärderingen, tips och förslag på hur man skall redovisa och 
stylta upp redovisningen av utvärderingen. Det är där jag anser att 
svårigheten ligger och där jag själv känner brister i mina färdigheter 
att kunna redovisa det resultat jag får in med hjälp av intervjuer och 
enkäter. Dock har jag inte själv ställt den frågan, utan detta är något 
som jag blivit varse om då jag reflekterat över dessa frågor.” 

”Jag inser att det inte är lätt att göra en cirkel där utvärderingsplaner 
redan finns som kanske inte motsvarar målen. Ni har dock försökt 
att göra det allra bästa av cirkeln. Ni har även påpekat att det hade 
varit bättre att ni varit med från början och det anser även jag då vi 
vet att vi är dåliga på utvärdering. Att jag satt värdet 7 beror på att 
jag inte hade tänkt på ovanstående när jag började och därför var 
mina förväntningar något större. Men ni har gjort ett bra jobb.” 

”Jag trodde nog jag skulle få mer handfast handledning i just min ut-
värdering.” 

”Jag har inte varit med vid alla träffar vilket kan påverka min upp-
fattning. Innan start hoppades jag på att få inblick i sätt att utvärdera 
och hjälp att rapportera från en verksamhet … I vissa avseenden har 
cirkeln överträffat mina förväntningar - det blev spännande och ut-
vecklande att göra en utvärdering men svårt och osäkert samtidigt. 
Jag hade hoppats få en grund och teori för att senare kunna göra en 
utvärdering.” 

En av deltagarna hade förväntningar om mer av teori och mindre av 
projektdiskussioner i cirkeln: 
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”Jag tycker att beskrivningar av projekt och diskussion om arbete i 
projektform har tagit för stor del i bekostnad av teoridelen. Det är i 
och för sig nyttigt och intressant att diskutera erfarenheter från pro-
jekt och arbetsformer men det kanske skulle vara ett annat forum för 
det?” 

Ett par av deltagarna slutligen, betonar att cirkeln som arbetsform 
givit mycket, och kanske t.o.m. överträffat förväntningarna: 

”Jag har lärt mig oerhört mycket av att ta del av alla andras projekt, 
dels av den kritik och dels av att fått ta del av de förslag som de fått. 
Jag anser att det funnits en bred erfarenhet och kompetens i gruppen, 
från både deltagare och kursansvariga som jag kunnat snappa upp 
och använda mig utav…”  

”I slutändan överträffade cirkeln mina förväntningar! Var inställd på 
ett mera ’konservativt’ upplägg. Värdet låg i det interaktiva arbetssät-
tet och möjligheten att påverka arbetsgången.” 

Sammanfattningsvis visar enkätsvaren att flera deltagare knappt hade 
några förväntningar alls på cirkeln, medan andra förväntat sig en mer 
utvärderingsinriktad uppläggning än vad som blev fallet. En tolkning 
av svaren blir att informationen inför cirkelstarten varit för oklar och 
knapphändig vilket inneburit att många deltagare inte haft förvänt-
ningar som svarat emot de intentioner med cirkeln som anordnarna 
haft. Trots detta, har man som genomgången av övriga enkätfrågor vi-
sar, i allmänhet fått ut mycket av sitt deltagande i cirkeln. 

Ett sammanfattande omdöme om cirkeln 
Den sista enkätfrågan av den typ där man ombads åsätta en poäng på 
en tiogradig skala, var utformad som en uppmaning att ge ett samman-
fattande totalomdöme om cirkeln. Frågan lyder:  

”Kläm slutligen till med ett sammanfattande skalvärde på cirkeln:” 

I den sammantagna bedömningen får cirkel en relativt positiv värde-
ring. Den genomsnittliga skalpoängen på den 10-gradiga skalan är 8,1 
poäng. En av deltagarna ger cirkeln som helhet maximala skalpoängen 
10, två ger näst högsta skalpoäng fem ger 8 poäng, och tre ger 7 poäng. 

Här efterfrågades inga textkommentarer utan bara ett skalvärde. 
Några av deltagarna har ändå tillfogat små avslutande kommentarer 
som understryker deras uppskattning av cirkeln, som t.ex.:   
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”Det har känts som en förmån att få komma till högskolan och fått 
möjlighet till påfyllning av kunskaper och träffa trevliga människor 
och äta gott fika.”  

”Jag är till slut nöjd med att jag deltagit. Fått ut mer än jag hade för-
väntat mig. Har ej hunnit smälta allt ännu. Men tror att jag kan an-
vända materialet i kommande projektansökningar. Bra att ha materi-
al att gå tillbaka till och få inspiration från.” 

”Vill även uttrycka min tacksamhet för att jag fick delta i cirkelarbe-
tet. Det var både stimulerande och trevligt.” 

I det sistnämnda vill vi cirkelledare, som just här håller i pennan, 
gärna instämma. 

Att tänka på inför nya cirklar 
I enkäten ställdes också en fråga om vad som är viktigt att tänka på in-
för planeringen av eventuella nya cirklar. Frågan lyder: 

”Vad tycker Du är viktigt att tänka på inför planeringen av ev. nya cirk-
lar av denna typ? Vad kan, och vad bör göras bättre?” 

Några av deltagarna gav inga svar alls på denna fråga, medan några 
uttryckte att de i stort sett ansåg att det upplägg som varit fungerat bra 
och inte behöver förändras: 

”Svårt att svara på. Jag tycker att cirkeln var bra som helhet. Man 
bör fortfarande ha kvar blandningen av nya, pågående och avslutade 
projekt. Bra med en blandning från olika myndigheter.” 

”Det är också svårt. Detta har ju funkat bra för oss. Jag vet ju att alla 
varit mycket nöjda.” 

”I stort sett tycker jag att det mesta fungerade mycket bra … 

När det gäller cirkelns praktiska organisering hade en deltagare syn-
punkter på mötesordningen:  

”Hellre heldagar av tidsskäl. Inlagd tid i cirkeln för inläsning av pro-
jekten så att genomgången tar mindre tid.” 

Även om det bara var en deltagare som explicit lämnade detta förslag 
i enkätsvaren, är det säkert flera som är av samma uppfattning. Inte 
minst mot bakgrund av restiderna gör att det ändå inte blir mycket 
kvar av arbetsdagen med cirkelmöten omfattande tre timmar, så som i 
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den genomförda cirkeln. Även förslaget om inlagd tid för inläsning är 
det sannolikt många som ställer upp på, då det garanterar att man får 
den tid för inläsning, som det många gånger kan vara svårt att skapa 
utrymme för på arbetsplatsen. 

Några deltagare har förslag också beträffande cirkelns innehållsliga 
uppläggning:  

”Mer tid för själva utvärderingen och lite mindre tid för diskussioner 
om organisations- och resursproblem (därmed inte sagt att diskussion 
ej behövs, men kanske i andra forum).”  

”Praktiska uppgifter som deltagarna genomför under cirkel. Det kan 
handla upp att lägga en utvärderingsplan.” 

”Cirklarna bör utgå från metoder och inte projekt. En metodfråga 
kan ju vara generell för samtliga projekt. När man utgår från projek-
tet, kan man missa någon teoridel.” 

”Trots tidsbrist för de flesta så tycker jag att det bör vara lite mer lit-
teratur att läsa innan och mer förberedelse av deltagarna i varje pro-
jekt. – Läsa på projekten bättre, för fler frågor och diskussioner.” 

En deltagare slutligen, tycker att det i god tid innan en cirkel startar 
bör finnas bra information om den, något som vi tidigare berört när vi 
redovisat enkätfrågan om deltagarnas förväntningar: 

”… För oss på Af var informationen om cirkeln knapphändig i bör-
jan och vi fick veta att vi skulle delta när cirkeln redan hade börjat. 
(Info bristen låg troligen hos våra chefer?)” 

Förslag och synpunkter på hur man menar att cirkeln skulle kunna 
vidareutvecklas finns implicit också i flera av svaren på de enkätfrågor 
som behandlats i den tidigare redovisningen. Om vi försöker oss på en 
sammanfattning av både det som sagts tidigare och det som sagts i detta 
avsnitt, kan bl.a. följande vara värt att överväga inför planeringen av 
ytterligare cirklar av den typ som här genomförts: 

• Ta fram en ordentlig och genomarbetad information om cirkelns 
syfte, uppläggning och innehåll, och ombesörj att den når berörda. 

• Planera cirkelsammankomsterna som heldagsarrangemang, inom 
vars ram det läggs in tid för inläsning. 

• Ge lite mer utrymme för teori- och metodfrågor på bekostnad av 
tid för projektredovisningar. (Om tid för inläsning inplaneras i en-
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lighet med föregående punkt, kan tiden för projektpresentationer 
nedbringas). 

• Ge mer läsanvisningar och litteraturtips. 

Tankar kring samverkansprojekt och samverkans roll 
I den utvärderingsenkät som gick ut till cirkeldeltagarna ställdes också 
ett par frågor som inte handlade om cirkeln i sig, utan om hur man ser 
på samverkansprojekten som sådana och i relation till den ordinarie 
verksamheten i den egna organisationen. Själva grunden för cirkeln har 
ju varit de olika samverkansprojekt som deltagarna arbetar med. I cir-
keln har en hel del diskussion förekommit kring olika aspekter på 
samverkan, och vid en av cirkelsammankomsterna var det frågor kring 
samverkan som utgjorde mötets tema. Mot denna bakgrund tyckte vi 
att det var intressant att i ett par enkätfrågor försöka samla upp en del 
av cirkeldeltagarnas synpunkter på några samverkansaspekter. Den 
första av det två enkätfrågorna som handlar om detta lyder: 

”Har Du övergripande synpunkter på nyttan/värdet av samverkanspro-
jekt, och hur samverkan kan utvecklas vidare?” 

I samtliga svar på denna fråga framkommer en grundläggande positiv 
inställning till samverkansprojekten. Samverkan mellan myndigheter-
na upplevs vara en förutsättning för goda rehabiliteringsinsatser. I ett 
par inlägg formuleras detta mer allmänt på följande sätt: 

”Jag tycker det är mycket värdefullt med samverkansprojekt. För att 
få en helhetsbild och kunna ha deltagaren i verksamheter i centrum 
är det en förutsättning för att det ska bli ett lyckat resultat. För att 
kunna utveckla samverkan vidare krävs en kunskap och förståelse 
om varandras arbete och verksamheter.” 

”Jag tror att samverkan är en bra väg när klienter/sjukskrivna skall 
rehabiliteras. Man når bäst resultat när man förkortar vägen mellan 
myndigheterna.” 

I flera av inläggen betonas att samverkansprojekten ställer bestämda 
krav. De samverkande myndigheterna måste ha god kunskap om var-
andras verksamheter, och man måste vara överens om vad samverkan 
skall stå för. En konkret synpunkt som kommer fram är att man bör 
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ha många samverkansprojekt igång som var och ett kan begränsas till 
ett mindre antal personer för att det skall fungera mer effektivt: 

”Oerhört viktigt så att individerna får rätt stöd och ur ett helhetsper-
spektiv. Men om det ska fungera måste det vara mer än ett ord. Alla 
berörda måste vara överens om vad samverkan står för. Det måste 
finnas utrymme och tid för att samverkan ska fungera.” 

”Nyttan av samverkansprojekt är nödvändig för de människor vi ar-
betar med, då det är mycket vanligt att de har kontakter med olika 
myndigheter/sjukvården/kommunen mm. Jag tycker att vi borde ha 
många fler projekt igång då samverkan blir tydligare och enklare när 
det begränsas till några personer, vi är annars ’för många’ och då fun-
gerar det inte bra.” 

”Jag har sedan 1993 arbetat med samverkan mellan myndigheter och 
organisationer i Eskilstuna. Jag sitter med i flera grupper som inne-
bär samverkan. Min önskan är en gemensam penningpåse för rehabi-
litering. En annan önskan är, att mindre grupper från de olika myn-
digheterna bildades, som skulle sköta rehabilitering tillsammans för 
ett begränsat antal individer.” 

I sistnämnda inlägg framhålls att det vore önskvärt med en ’gemen-
sam penningpåse’ i rehabiliteringsarbetet. Att den ”ekonomiska sekto-
riseringen” mellan myndigheterna inte är av godo framhålls också i 
nästa inlägg, som därutöver anför behovet av ett betydligt mer långsik-
tigt samhällspolitiskt tänkande i sammanhanget: 

”Jag anser att samverkan behövs på olika plan i vårt samhälle. Vi 
jobbar ofta med samma person på flera myndigheter samtidigt. Vis-
serligen tar det tid och energi att samordna träffar mm, men det ger 
också ett kvalitativt resultat fortare än om samverkan saknas. 

Yttersta önskemålet vore att de ekonomiska hindren eliminerades 
mellan olika myndigheter. En och samma person kan vara arbetssö-
kande på Af, ha kontakt med FK pga. medicinska hinder, samt ha 
försörjningsstöd i botten. Då blir ofta kärnfrågan – vilken av myn-
digheterna står för försörjningen, istället för att satsa rätt utifrån var-
je persons behov. 

I ett ännu längre perspektiv skulle jag önska att myndigheterna till-
sammans gjorde rätt från början. (Första steget kunde ju vara ett för-
sök i projektform.) Att redan på dagis och i skolan ge barnen dom 
resurser dom behöver för att den personliga utvecklingen skall bli så 
optimal som möjligt. Vi ser många ’misslyckade’ fall - helt i onödan, 
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där man missat att tillgodose barnets behov som kan vara alltifrån 
dyslexiproblematik till fysiska och psykiska handikapp. Barnet väljer 
’fel’ yrkesinriktning pga. för lite information om de personliga förut-
sättningarna för yrket samt samhällets krav. Vi möter dessa personer 
på Af som fortfarande i 30–40 års ålder inte kommit in på arbets-
marknaden utan endast deltagit i olika ’åtgärder’.  

Så visst behövs samverkan, men förutsättningen är att politikerna 
ger mera utrymme för ett friare och långsiktigt ekonomiskt tänkan-
de.” 

Några av cirkeldeltagarna berör frågan om samverkansprojekten i 
relation till den vanliga verksamheten, och vad som händer när projek-
ten avslutas. I det första av dessa inlägg framförs synpunkten att pro-
jekten bör vara klart avgränsade gentemot den ordinarie verksamheten, 
medan de andra två snarare andas oro över att den typ av arbete som 
görs under projekttiden inte kan fås att ’leva vidare’ när projekten 
upphör. 

”Ett projekt ska vara väl avgränsat mot ordinarie verksamhet och ha 
en klar tidsplanering. Många gånger när det gäller projekt som har 
som syfte att utveckla samverkan är de inte avgränsade mot ’ordina-
rie verksamhet’. Det blir i de lägena svårt att utvärdera om det är 
projektet i sig som påverkar. Vår ordinarie verksamhet bygger ju på 
att vi ska samverka med andra och det bör finnas utrymme i den or-
dinarie verksamheten att pröva sig fram.” 

”Värdet för den enskilde individen i ett samverkansprojekt är viktigt 
men det får inte bara stanna vid ett projekt. Modellen måste leva vi-
dare. Detta måste vi arbeta mycket med.” 

”Det är mycket bra så länge projektet är igång, men vad händer efter 
projekttiden gått ut?” 

Den andra enkätfrågan som ställdes om samverkansfrågor handlar 
just om det som tas upp i de sist citerade inläggen. Frågan lyder: 

”Synpunkter på problematiken kring att ‘föra vidare’ samverkansprojekten 
i den ordinarie verksamheten?” 

Flera av deltagarna menar att man måste försöka undanröja de hin-
der som den ekonomiska styrningen sätter upp när det gäller att föra 
projekterfarenheterna vidare i verksamheten. I det första inlägget frågas 
om det inte i själva verket är ekonomiskt kontraproduktivt att med 
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hänvisning till ekonomin ”kasta bort” bra arbetsmetoder som utveck-
lats i projektarbeten:     

”Resursfrågan anges nästan alltid som avgörande till om projekt kan 
integreras eller ej i ordinarie organisation. Frågan är om vi överhu-
vudtaget har råd att ’kasta bort’ bra arbetsmetoder just pga. de knap-
pa resurserna. Frågan är hur mycket resurser som går åt att hela tiden 
starta nya projekt utan att ta tillvara effekter av redan genomförda 
projekt.” 

”Jag är övertygad om att viljan finns hos alla att ta till sig nya meto-
der/verksamheter etc. Det som sätter stopp i organisationerna är of-
tast brist på resurser och dålig ekonomi. Någon måste ta på sig hu-
vudmannaskapet för en ny verksamhet och det är inte alltid så lätt att 
hitta de pengar som krävs. Man kanske måste satsa på lokaler, nya 
medarbetare, teknik. Övriga myndigheter har svårt att få fram peng-
ar som kan satsas i nya verksamheter. Det är ofta krångliga regelverk 
runt samverkansmedel som sätter stopp för kreativitet.” 

”Det finns problem, som måste lösas, när det gäller regler, finansie-
ring mm, men jag är övertygad att det skulle gå. Det största proble-
met är resursfrågan.” 

”Det vore en dröm! Speciellt då många projekt visat på mycket posi-
tiva resultat. Jag hoppas på att man skall kunna integrera det, vill 
man inte/ eller har inte råd att inskaffa en ny tjänst att ta hand om 
det, så kan man kanske lägga det på någon som redan finns ute i 
verksamheten… en eller flera!” 

I följande inlägg framhålls att det framför allt är det ordinarie, var-
dagliga arbetet som bör utvecklas, och att man inte kan räkna med att 
ett samverkansprojekt kan föras vidare i den ordinarie verksamheten 
om det inte från början funnits en realistisk plan om att så skall ske:  

”Det är inte alltid utvecklingsarbete bör ligga i projekt hela vägen. 
Projektformen ger större frihet att arbeta, men det är det vardagliga 
arbetet som bör utvecklas. Projektet kan vara en start för att skapa 
tid och utrymme för förarbete och planering. Att ha kunskap om ut-
värdering är en nödvändighet för att arbeta med utveckling. Dvs. 
man bör ha kunskap om vad som kan mätas och hur man kan mäta 
det som påverkar vårt resultat. 

För att man ska kunna föra vidare samverkansprojekten i den ordi-
narie verksamheten bör diskussionen finnas med från början i pro-
jektet. Dvs. det ska finnas en realistisk fortsättning. Oftast stupar 
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projektet på att den ordinarie verksamheten inte kan bära kostnaden 
för t.ex. det arbete en projektledare lägger ner. T.ex. när man bedri-
ver gruppverksamheter eller arbete som normalt inte ingår i myn-
dighetens uppgifter. 

Samverkansprojekt för gruppverksamhet är bra att arbeta med i 
projektform. 

Projekt som har som mål att utveckla samarbetsformer bör ingå i 
ordinarie verksamhet och projektdelen bör endast vara del för förar-
bete och planering.” 

”Vi har varit dåliga på detta. Idag om vi söker projektmedel ställs det 
krav att projekten ska införlivas i ordinarie verksamhet och det ska 
finnas en plan för hur detta ska göras och hur kunskapsspridningen 
ska gå till.” 

I nästa inlägg pekas på den typ av ”uppskalningssvårigheter” som 
brukar uppstå när man skall inlemma projektmetoderna i det ordinarie 
arbetet:  

”När man jobbar i ett projekt får man ofta ett färre antal ’ärenden’ 
att jobba med vilket är effektivt och bra på många sätt. När projektet 
skall inlemmas i ordinarie jobbet skall kanske flera hundra ärenden 
ses över och prioriteras på samma sätt som i projektet. Efter projekt-
tiden tar dessutom rutinuppgifter överhanden. Därutöver krävs att 
man engagerar sina kolleger i det nya tänkesättet, vilket kräver 
mycket tid och energi.” 

I ytterligare några inlägg pekar man på att det är viktigt att visa på 
många goda exempel på samverkan, och att engagera ännu fler perso-
ner i samverkansprojekt för att på så sätt bygga upp ett naturligt sam-
verkanstänkande:  

”Visa på alla goda exempel och hur det kan fungera när det fungerar, 
vilka fällor man ska akta sig för…För att samverkan ska kunna fun-
gera på bästa sätt måste vi ge och ta, närma oss varandra och inte 
krångla till allt - smidighet underlättar för våra deltagare.” 

”I dagsläget har jag svårt att se att samverkan skall fungera bra i den 
ordinarie verksamheten mellan våra myndigheter, men att engagera 
fler i form av projekt kan göra det lättare i framtiden att få ett natur-
ligt samarbete.” 
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Sammanfattningsvis uppfattar vi att cirkeldeltagarna i grunden anser 
att de erfarenheter av samverkan som projektarbetena givit är mycket 
goda, och att det är bra om samverkan kan fortsätta att utvecklas vida-
re både i projekt och i ordinarie verksamheter. Men man har också pe-
kat på svårigheter och problem som finns när det gäller att föra projek-
ten vidare in i den ordinarie verksamheten. En del av dessa problem 
har sin rot i hur själva sektoriseringen av rehabiliteringsansvaret ser ut, 
och lär sannolikt kvarstå intill dess att någon form av omreglering 
sker, t.ex. så att det blir möjligt för de samverkande aktörerna att agera 
med ”en gemensam penningpåse” gentemot de människor man skall 
stödja och rehabilitera. 
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Bilaga 2: Om triangeln-projektet  

Deltagarna i ett av de projekt (triangeln-projektet) som behandlades i 
cirkeln fick skriftliga synpunkter på sitt projekt från cirkelledarna. 
Detta föranleddes av att man tidsmässigt kände sig pressade och brev-
ledes bad cirkelledarna om stöd vid sidan av själva cirkelarbetet. Pro-
jektdeltagarnas brev och svaren från cirkelledarna redovisas i denna bi-
laga, då de kanske kan vara av intresse för andra projektarbetare att ta 
del av.  

2.1. Brevet (Åsa Ghaderi och Nina Drigoris) 
Hejsan Göran, Lars och Roland! 
Vi behöver starta upp utvärderingen av Triangeln och vi vill ha reflek-
tioner över upplägget samt hjälp till avgränsning om möjligt innan näs-
ta träff. 

Dagsläge: Triangeln har krav från LSG att en utvärdering skall ske 
innan ytterligare medel beviljas. Det finns en stark oro för uppsägning 
i personalgruppen. 

”Utvärderingen skall vara inriktad på den samhällsekonomiska vins-
ten av verksamheten. Projektet arbetar med syftet 

Att med arbetssätt som bygger på samverkan mellan psykiatri, pri-
märvård , socialtjänst, föresäkringskassa , arbetsförmedling och 
RSMH, få en samlad kompetens nära individen och utgå från dennes 
upplevda behov. 
Den hypotes som skall framställas av detta  
Med en samlad kompetens kan vi bättre tillgodose individens behov 
och därmed minska samhällets totala kostnader.” 

Deltagarna har sedan tidigare blivit informerade om att de skall bli in-
tervjuade och lämnat sitt godkännande till detta i en särskild låda. Vi 
vill ha fokus på deltagaren och dess mående. 

Vi har tänkt ställa frågor kring projektets syfte: 
 Brukarinflytande, på vilket sätt? 
 Bättre samverkan, hur? 
 Kamratstödet, hur ser det ut? 
 Finns förtroende för myndigheter? 
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 Behov av sjukvård, akut psykiatrisk sjukskrivning/ mins-
kat/ökat/ oförändrat? 

Vi vill också ställa frågor till referensgruppen/personal ang. samver-
kan hur och om syftet uppnåtts. 

Har vi möjlighet att svara upp till LSG krav på utvärdering med det-
ta upplägg eller behöver vi komplettera med de faktiska insatserna från 
psykiatri /socialtjänst…. för varje enskild. 

 
Hälsningar 
Åsa Ghaderi och Nina Drigoris 
Svar mottages tacksamt så fort som möjligt! 

2.2. Svaren från cirkelledarna.   

2.2.1. Kommentarer från GS 

En första undran 
Brevet är lite kortfattat, så jag är oklar över om det projekt ni talar om 
är Triangel-projektet lokaliserat i Strängnäs? Ni kommer från E-tuna 
och era namn finns inte med i några av de tidigare handlingarna? Här 
kommer några korta reflexioner mot bakgrund av dessa papper och ert 
brev. 

Målet – samhällsekonomisk vinst  
I den nulägesbeskrivning som finns i ”Bakgrundsbeskrivningen” (Bilaga 
1), så anges bl.a. att antalet vårdplatser blir färre, vårdtiderna blir kor-
tare och antalet behandlingshem minskar, samtidigt som kommunerna 
saknar kunskaper och resurser. Även frivilligorganisationerna saknar 
resurser. Allt detta bidrar sammantaget till att ”målgruppen” ofta ham-
nar på en vårdavdelning under onödigt lång tid. Det är i detta sam-
manhang projektet ska ses.  

Ett centralt mål för projektet är att åstadkomma samhällsekonomisk 
vinst och av underlaget framgår att man då tycks mena en rad olika sa-
ker såsom  

• minskat behov av akutsjukvård (för deltagarna som grupp) 
• minskat behov av inskrivning på psykiatrisk klinik (för delta-

garna som grupp) 
• minskad sjukskrivning (för deltagarna som grupp) 
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• minskat behov av att åka till sjukhuset (för deltagarna som 
grupp) 

• minskade vårdkostnader (för deltagarna som grupp) 
• minskade kostnader för förtidspensionering (för deltagarna som 

grupp) 
• minskade kostnader för socialbidrag (för deltagarna som grupp) 
• ökat välbefinnande för deltagarna … (är detta en samhällsekono-

misk vinst?) 
• minskat dubbelarbete (för olika berörda myndigheter) 
• ökade reella skatteintäkter (för samhället)  

Fråga 1: Vad är samhällsekonomisk vinst? 
Är det detta som avses när ni talar om samhällsekonomisk vinst? Går 
det att precisera (operationalisera) punkterna ytterligare? Är det något 
delmål som inte har kommit med? Är något av delmålen mindre vik-
tigt? Ska ”positiva” eller ”mindre negativa” attityder räknas som en 
samhällsekonomisk vinst? Är de en samhällsekonomisk vinst bara om 
de indirekt medför minskade kostnader? Osv. osv.  

Ni måste ju på något sätt visa om vissa (eller alla) av delmålen har 
uppnåtts? Det kan ju också ha blivit så att någon kostnad av någon an-
ledning har ökat? Hur handskas ni med det i så fall? Kanske göra en 
sammanställning eller sammanvägning av vad slutresultatet blev/blir? 
Detta leder över till …  

Fråga 2: Hur mäter man det?  
Hur kan delmålen mätas? Dvs. hur ska ni visa att det finns olika typer 
av samhällsekonomiska vinster? Dvs. hur ska ni mäta dokumentera de 
olika kostnads-/antals minskningarna i uppräkningen ovan?  

Här ser jag några principiella möjligheter. En möjlighet skulle kunna 
vara att ni har någon jämförbar grupp av klienter (dvs. jämförbar med 
triangeln deltagarna) att relatera till. Men hur ser en ”jämförbar grupp” 
ut? En annan möjlighet är att jämföra den aktuella gruppens konsum-
tion av sjukvård, besök på sjukhus mm innan de började i projektet 
med samma grupps konsumtion av sjukvård, besök på sjukhus mm 
under projektperioden och kanske också hur den förändrats under pro-
jekttiden 1999 – 2001. En tredje möjlighet, som inte är så lätt att göra i 
praktiken, är att försöka uppskatta vad kostnaderna för denna grupp 
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skulle ha blivit om de inte varit med i triangeln-projektet under perio-
den 1999-2001.  

Samverkansvinst? 
Här har jag inte tagit upp de eventuella vinsterna av minskat dubbelar-
bete, som ju är en vinst för de olika berörda myndigheterna, eller ökade 
skatteintäkter, som ju handlar om andra typer av vinster… När det 
gäller dubbelarbetet, så bör ni kanske också försöka se på hela samver-
kanskomplexets kostnader och vinster. Alla möten och allt samver-
kansarbete är ju en form av kostnad, som förhoppningsvis ska vara 
mindre än vinsterna i form av minskat dubbelarbete – som ni bör pre-
cisera vad det konkret består av. Och även om det inte är en fråga om 
en direkt samverkansvinst, så skulle den kunna vara acceptabel om vi 
jämför med de vinster som görs i form av t.ex. minskad sjukvård, sjuk-
skrivning, förtidspensionering mm. Här har jag främst tänkt i ekono-
miska mått. En annan sak kan vara att mäta de inblandade parternas 
tillfredsställelse med samverkan. Vad de anser om den, dvs. deras attity-
der till samverkan. Den kan ju vara positiv även om samverkan har 
blivit dyrare än vad en icke-samverkan hade varit.  

Här är målgruppen referensgruppen, stödteamet, personalen och de-
ras arbete och attityder till verksamheten…  

Deltagarnas välbefinnande? 
Ytterligare ett ”vinst”-mått, som finns implicit i underlagen är om del-
tagarnas välbefinnande har ökat/förbättrats. För att dokumentera detta 
vore det bra att kunna relatera deras välbefinnande innan start, gärna 
vid olika tidpunkter under resans gång och i slutet av perioden. Här 
kanske man skulle kunna använda någon/några enkla ev. etablerade 
mätinstrument vid alla mättillfällena – nu är väl detta inte möjligt i det 
aktuella fallet. Här får man ställa frågor för att kartlägga situationen ti-
digare och förändringen (förändringarna) till dagsläget. Här får man 
även tänka sig att komplettera med andra typer av data för att få stöd 
för en viss argumentation.  

Synpunkter på medlen 
Samverkan är ett medel för att bl.a. åstadkomma ovannämnda sam-
hällsekonomiska vinster på olika plan. Samverkan kan vara ekono-
miskt bra/dåligt samtidigt som attityderna till samverkan kan vara 
bra/dåligt eller så kan attityderna vara blandade bland berörda katego-
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rier. Att undersöka vinsterna och attityderna är att undersöka två olika 
saker.  

Vi kan resonera på likartat sätt när det gäller brukarinflytande, kam-
ratstöd, förtroende för myndigheter. Attityderna till detta kan vara olika 
bland olika berörda kategorier och personer, och behöver inte samva-
riera med de samhällsekonomiska vinsterna. Kamratstödet skulle kun-
na uppfattas som mycket positivt, utan att vinsterna var avläsbara i 
ekonomiska mått eller besöksfrekvenser o.dyl.  

Om jag sammanfattar det hela, så är det viktigt att precisera vad det 
är ni ska mäta och hur ni ska göra det. Här är naturligtvis tillgänglighe-
ten till olika typer av data viktig. Vad har ni för typer av data? Vad kan 
ni få fram? Och vilken insats krävs för att göra det? Det är inte lätt att 
dokumentera effekter av olika åtgärder eftersom det finns så mycket 
utanför själva projektet som också påverkar alla inblandade personer 
och organisationer. I princip skulle man även kunna tänka sig att tolka 
en viss ökning av sjukskrivning osv. som positiv – om den var lägre än 
vad den som skulle bli utan projektet…  

Medlet – samverkan mm 
För att uppnå de tidigare nämnda målen arbetar man generellt med 
samverkan, men vad det betyder mer konkret behöver preciseras. På 
vilka nivåer sker samverkan, hur sker den, vilken tid tar den, vad in-
nehåller samverkan och vilka olika resultat kommer ut av samverkan.  

Organisatoriskt har man skapat en referensgrupp och ett stödteam. 
Det är mer oklart om det utöver detta även finns en personalgrupp. 
Men stödteamet förefaller ha en central funktion i sammanhanget ge-
nom att det är dit deltagarna ringer om de har olika typer av problem, 
samtidigt som teamet sköter olika myndighetskontakter och bedriver 
uppsökande arbete och även försöker samordna insatserna från olika 
håll för de olika individerna. Det är inte helt lätt att se hur verksamhe-
ten är organiserad och bedrivs. Här behöver beskrivningen utvecklas 
och konkretiseras. Men det finns bl.a. kamratjour, krisenhet, korttids-
boende, dag- och kvällsverksamhet. Hur många deltar i detta? Om 
gruppen har ökat/minskat under åren är inte heller lätt att veta. Det 
finns statistik om antalet besök under olika månader, men hur många 
av besöken görs av samma personer? Om en person t.ex. kommer dit 
varje dag, så blir det 30 besök, om personen kommer dit två gånger per 
dag, så svarar en person för 60 besök…  
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Det talas också om en samverkansutbildning, som syftar till att ge 
ökad kompetens för olika personer – vilka? Utbildningen behöver be-
skrivas – omfattning, innehåll mm. Och det vore även av intresse att 
veta hur många som genomgått den?  

Det tals även om ett policydokument, vars innehåll, användning och 
effekter kan behöva förtydligas. Har det haft effekter på etablerandet 
av ett gemensamt synsätt? Hur vet vi det? Och har det fungerat bra när 
det gäller att göra en ”arbetsuppdelning” mellan olika myndigheter? 
Hur vet vi det?  

Det talas också mycket allmänt om att man utvecklar olika metoder i 
projektet utan att det är klart vad dessa metoder mer konkret kan bestå 
av. Man talar även om den samlade kompetensen (hos organisationerna) 
utan att precisera innebörden av den.  

Sammanfattningsvis finns det alltså en hel del att precisera och kon-
kretisera för att kunna få fram ett utvärderingsunderlag. Observera 
dock att jag under denna rubrik främst har behandlat olika medel för 
att nå målen. Det är viktigt att inte glömma bort de övergripande må-
len i sammanhanget.  

2.2.2. Kommentarer från RS 
Det är inte lätt att ge några goda råd så här rakt upp och ned och utan 
att ha en ordentlig diskussion med er först.  

Det är alltid mycket problematiskt att utvärdera det som kallas för 
”den samhällsekonomiska vinsten” – och jag är mycket tveksam till om 
det är möjligt i det här projektet (effekter som minskat behov av akut-
vård, inskrivning på psykiatrisk klinik, sjukskrivning etc. är ofta lång-
siktiga, svåra att mäta tillförlitligt och svårbedömbara). Men det är 
möjligt att ni kan göra en del sådana överväganden för deltagarna i pro-
jektet – det vet ni bäst själva. 

Jag tycker att det ni skriver tyder på att det finns många delmål som 
är viktiga i projektet, t ex att utveckla en samlad kompetens nära pati-
enten (och detta borde ni då definiera: vad menas med det?), och det 
borde inte vara omöjligt att utvärdera om ni har lyckats med. Men sen 
har ni också andra delmål, t ex när det gäller brukarinflytande, kamrat-
stöd etc. Ni borde överlag ställa frågorna: vad ska ha skett på dessa om-
råden under projektets gång för att vi ska kunna säga att vi har uppnått 
målen? 
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Intervjuer med deltagarna är ju ett sätt att få svar på om målen upp-
nåtts, men ni bör också fundera om det finns andra sätt att besvara frå-
gan om delmålen har uppnåtts. Mer synpunkter kan jag nog inte ge 
just nu. 

2.2.3. Kommentarer från LS 
Skriver detta efter att ha tagit del av Rolands och Görans kommenta-
rer, och skall försöka undvika att komma med upprepningar. 

Jag tror att utomstående som skall försöka få ett grepp om ert pro-
jekt gärna skulle vilja ha en beskrivning av det också i termer av lite 
”hårddata”, som i sin tur säkert skulle vara värde också ur ett utvärde-
ringsperspektiv. T.ex. uppgifter om hur många personer (”klienter”) 
som berörs, hur de blivit indragna i projektverksamheten, hur länge de 
varit med, vilka de är köns- ålders- och arbetsmarknadsstatusmässigt 
(arbetssökande, förtidspensionärer etc.), hur många besök de gjort på 
Triangeln (individuella besöksprofiler), vilka myndighetskontakter de 
haft, hur deras sjukhistoria ser ut och utvecklats under projekttiden 
(sjukskrivning, vårdbesök, etc.), hur deras bidragsberoende sett ut och 
hur det utvecklats under projektperioden. 

Kort sagt en rad fakta om de personer som projektet handlar om, 
och vars situation förhoppningsvis skall påverkas positivt av projektet. 
Jag vet ju inte i vilken utsträckning ni har möjlighet att få tag på data 
av denna typ, hur sekretessbestämmelser etc. sätter begränsningar, men 
del av de data jag nämnt ovan med borde ni väl kunna ha/få tillgång 
till. Kanske kunde ett sätt att gå tillväga vara att försöka bygga upp en 
slags tabell av följande typ (se nästa sida) där ni för in data om de delta-
gande personerna.  

Den typ av data jag fört in i tabellen skall som sagt bara ses som ex-
empel, men kanske kan ni ha lite hjälp av att tänka i sådana här termer. 
Om inte annat så inför fortsättningen av projektet, så att ni planerar in 
insamlandet av olika typer av relevanta data. Jag tror att en bedöm-
ning/utvärdering av ert projekt kommer att underlättas om den kan 
baseras på uppgifter av den här typen, som ett komplement till inter-
vjuuppgifter med personerna om deras attityder och erfarenheter av 
projektet. 
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Bilaga 3: Uppläggning av RAR-Cirkel för projektledare 

I denna bilaga redovisas ett utdrag från CVFs offert RAR:  

Syfte 
En central målsättning med cirkeln är att ge ett antal projektarbetare stöd i arbetet 
med sina enskilda pågående projekt. Det handlar alltså om kompetensutveckling ut-
ifrån deltagarnas aktuella projekt, dvs. att möta deltagarna där de står och utifrån den 
situationen diskutera och ventilera olika möjliga alternativ mot bakgrund av aktuell 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Avsikten är alltså att under öppna, prestigelösa 
och fria former tillsammans utveckla ett kritiskt förhållningssätt kring valda delar av 
forskningsprocessen: ”Hur bakar man ett gott och hållbart bröd med de aktuella in-
gredienserna?” ”Hur ser vägen ut från ax till limpa?”  

Arbetsformer 
Arbetsformen (studieformen) är en cirkel, vilket innebär att en viktig del av verk-
samheten sker vid de enskilda träffarna. Vi kommer alltså inte att ge några föreläs-
ningar. Ingen särskild litteratur finns heller inplanerad. Det är projektunderlagen och 
deltagarnas frågor och problem, som är vårt gemensamma arbetsmaterial. Cirkelfor-
men öppnar för ett ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter och kunskaper.   

• Samtliga projekt ska diskuteras minst en gång.  
• Samtliga deltagare förutsätts vara aktiva.  
• E-post bör kunna användas för frågor och svar (enskilt el. grupp). 
• En mindre intern ”backup-panel” kan ev. finnas i bakgrunden.  

Tidsplan 
Ett planeringsmöte hålls någon gång under maj – juni. Vid detta möte bör arbetsfor-
merna diskuteras, hösten planeras och en första projektpresentation ske. I övrigt bör 
arbetet, inom angivna ramar, anpassas efter deltagarnas behov och önskemål.  

Planeringsmöte:  Maj/juni 2001. 
Fem halvdags sammankomster: Sept. – Nov. 2001.  
En efterföljande utvärdering: December 2001.  

Kursansvarig och medverkande 
Kursansvarig: Göran Sidebäck.  
Medverkande: Roland Svensson och Lars Sundbom, CVF m.fl.  
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Under 2001 deltog ett antal tjänstemän, som arbetar med lokala samver-
kansprojekt i Södermanlands län, i en cirkel som anordnades av Cent-
rum för välfärdsforskning vid Mälardalens högskola. Syftet var att de 
skulle få stöd och handledning i sina pågående projektarbeten, genom att 
projekten togs upp till gemensam diskussion och granskning vid cirkel-
sammankomsterna, där också forskare från högskolan medverkade. 

I denna rapport, som bygger på cirkeldeltagarnas och cirkelledarnas 
gemensamma arbete, redovisas hur cirkelarbetet organiserats och genom-
förts, samt hur cirkeldeltagarna själva värderar utbytet av sitt deltagande. 

Cirkeln kan ses som ett försök att utveckla nya former för samarbete 
mellan högskolan och regionen på kompetensutvecklingsområdet. Rap-
porten kan därmed vara ett underlag i en fortsatt diskussion om hur 
samverkan mellan regionen och högskolan kan förbättras och utvecklas 
på detta område. 
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