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Förord 

Under hösten 2012 fick jag en förfrågan om att utvärdera SIK projektets verksamhet under 

den tredje projektperioden, som sträckte sig från oktober 2012 till maj 2014. Detta uppdrag 

tackade jag ja till då jag tidigare utvärderat SIK projektets andra projektperiod vilket var en 

intressant och stimulerande uppgift. Att utvärdera projekt ”utifrån” eller ”externt” fyller, 

enligt min uppfattning, en viktig funktion då det kan bidra till att synliggöra, analysera och 

reflektera över de erfarenheter och kunskaper som kommer ur projekt. Jag har inte arbetat 

inom projektet, men haft en aktiv dialog med projektet för att få data och underlag till 

föreliggande utvärdering. 

Min akademiska bakgrund härrör från Linköpings universitet, där jag har studerat vid 

kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys, samt mastersprogrammet Samhälls- och 

välfärdsstudier.1 Efter avslutade studier har jag, utöver uppdraget att utvärdera SIK 

projektet, bland annat arbetat med att skriva en förstudie kring ett samverkanscenter för 

unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vid Norrköpings kommun, arbetat med att 

etablera ett kunskapscenter om äldres ensamhet vid Linköpings universitet, gjort en 

förstudie om äldres ensamhet vid Linköpings universitet samt skrivit en rapport om 

delaktighet och inflytande i rehabiliteringsprocessen åt undersökningsföretaget Skill. Sedan 

december 2013 arbetar jag vid avdelningen NISAL, Linköpings universitet inom 

forskningsprojektet ”Äldres ensamhet som socialt problem”.2 Sedan augusti 2014 är jag 

doktorand inom samma projekt.  

Norrköping, oktober 2014  

 

 

 

 

                                                           
1 Kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys: http://www.liu.se/utbildning/program/ska?l=sv ,  
Mastersprogrammet Samhälls- och välfärdsstudier: 
http://www.liu.se/utbildning/pabyggnad/F7MSV/student?l=sv 
2 NISAL är förkortning av Nationella institutet för studier om äldre och åldrande  

http://www.liu.se/utbildning/program/ska?l=sv
http://www.liu.se/utbildning/pabyggnad/F7MSV/student?l=sv
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Sammanfattning  
Föreliggande utvärderings syfte har varit att belysa och analysera de kunskaper och 

erfarenheter som kommit ur arbetet med SIK projektet under de år som projektet bedrivits. 

Då detta har varit den tredje och sista projektperioden har en viktig del av utvärderingens 

syfte varit att sammanfatta och beskriva hur de erfarenheter och kunskaper som kommit ur 

de två föregående projektperioderna bidragit till att forma hur man arbetar inom projektet 

under den tredje och sista projektperioden. Resultaten i utvärderingen grundas till största 

del på samtal och kvalitativa intervjuer med medarbetarna inom SIK projektet. En 

observation av en regionträff för flertalet Integrationsfondsprojekt har även genomförts.  

Vid genomförandet av denna utvärdering har jag inspirerats av Den praktik och 

erfarenhetsbaserade idealtypen för utvärdering, där syftet utgörs av att förstå hur processer 

och insatser kan påverka en verksamhet både praktiskt och metodiskt.3 I denna ”modell” 

ligger betoning vid förståelse, tolkning och reflektioner kring det praktiska 

förändringsarbetet, vilket lämpar sig väl med de syften som denna utvärdering utgått ifrån.4 

De centrala teman som framkommit och belysts i utvärderingen var; Processtödets 

betydelse, Tematisering som grund för kritiskt tänkande och reflektion, Critical friend, Arbete 

över geografiska och organisatoriska gränser - hinder och möjligheter, Erfarenheter och 

kunskaper från projekt - hur tas de tillvara? och Tillvaratagandet av SIK:s kunskaper och 

erfarenheter. Sammanfattningsvis har det visat sig att tyst kunskap varit fundamentet för SIK 

projektet, då kärnan i projektets arbete utgjorts av att främja synliggörandet, 

tillvaratagandet och utbyten av tyst kunskap. Hinder för att synliggöra tyst kunskap har 

således utgjort en central fråga för SIK projektet. Geografiska avstånd, olika organisatoriska 

tillhörigheter, skilda verklighetsbilder, svårigheten att överföra invanda handlingsmönster 

samt att kunskap kan skapa hierarkiska ordningar utifrån vad som anses vara ”rätt kunskap” 

har visat sig vara betydelsefulla hinder för utbyten av tyst kunskap. SIK projektet kan 

sammantaget ses som modell för framtiden då projektet fungerat som en motpol till 

projektlogikens fokus på mål och resultat, då det kontinuerligt arbetats för att ge de olika 

integrationsfondsprojekten verktyg för kritisk reflektion, möjliggöra kunskaps- och 

erfarenhetsutbyten, att belysa tyst kunskap och att synliggöra de komplexa processer som 

sker i projektens framväxande.  
                                                           
3 Vestman, Ove Karlsson, Meningen med utvärdering, i Lärande utvärdering genom följeforskning, Svensson, 
Lennart, Brulin, Göran, Jansson, Sven, Sjöberg, Karin (red), (Lund, 2009) s 64-65, s 71-73. 
4 Vestman, Ove Karlsson, s 64-65, s 71-73 
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1. Inledning  
Integrationsfonden som administreras av Europeiska socialfondens råd (ESF rådet) beviljar 

varje år medel till integrationsprojekt i Sverige. Det har från Europeiska socialfondens sida 

uttryckts ett behov av samverkan, kommunikation och utbyte av erfarenheter mellan dessa 

projekt. Det anses att det finns mycket att vinna på att dessa olika projekt samverkar och att 

de erfarenheter som görs i projekten tas tillvara och förs vidare. Nya projekt ska alltså kunna 

dra lärdomar av tidigare projekt. Det finns också ett behov av samverkan mellan den 

konkreta integrationspraktiken och de teorier, begrepp och perspektiv som utvecklas inom 

den vetenskapliga forskningen. Det är dessa behov som ligger till grund för SIK projektets 

fortsatta arbete. SIK står för Samverkan, Integration och Kunskap och det sammanfattar de 

tre ben som projektet står på. SIK har för sitt projekt beviljats medel från Europeiska 

Integrationsfonden och medfinansiering från Linköpings universitet.  

I ESF:s nationella strukturprogram redogörs för de ramar som ESF satt upp för 

socialfondsinsatserna, där betoning ligger i regional tillväxt och ökad sysselsättning. Många 

olika socialpolitiska aspekter berörs i programmet, där integration och främjandet av 

samverkan utgör två av dessa. Vad gäller integration lyfts det fram att en allt för stor andel 

utrikesfödda personer befinner sig utanför samhälls- och arbetslivet. Det framförs även att 

många utrikesföddas kompetenser inte utnyttjas och att bristande kunskaper och negativa 

uppfattningar utgör hinder för utrikesföddas tillträde till arbetsmarknaden. Vad gäller 

samverkan beskrivs det som en process där problem med många dimensioner löses genom 

att organisationer med olika profil och kompetenser kompletterar och förstärker varandra. 

Detta partnerskap drivs framåt genom att gemensamma mål och visioner formuleras mellan 

de samverkande aktörerna.5 

På SIK projektets hemsida beskrivs projektet syftar till att verka för olika samverkansformer 

genom att arrangera seminarier med utgångspunkt i skilda tematiker, samt erbjuda 

processtöd i olika former. De verksamma inom projektet vill även skapa arenor för 
                                                           
5 Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ESF) 2007–2013 
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samverkan och kunskapsutbyten. Att samla in erfarenheter från andra projekt som har 

avslutade eller pågående medel från Europeiska integrationsfonden beskrivs också som ett 

viktigt syfte.6 

2. Syfte och frågor  
Föreliggande utvärderings syfte utgörs av att belysa och analysera de kunskaper och 

erfarenheter som kommit ur arbetet med SIK projektet under de år som projektet bedrivits. 

Då detta är den tredje och sista projektperioden är en viktig del av utvärderingens syfte att 

sammanfatta och beskriva hur de erfarenheter och kunskaper som kommit ur de två 

föregående projektperioderna bidragit till att forma hur man arbetar inom projektet under 

den tredje och sista projektperioden.   

Att synliggöra hur medarbetarna upplevt projektets utveckling och betydelse för skapandet 

av samverkansarenor utgör centrala delar av utvärderingens syfte, då dessa erfarenheter 

kan fungera som en grund för hur liknande projekt kan utformas i framtiden. Mer 

specificerat ämnar utvärderingen att analysera om och på vilket sätt SIK projektet kan ses 

som en modell för framtida samverkansprojekt med liknande uppdrag. 

Förutsättningarna för SIK projektet kan ses som unika då det befinner sig i ett gränsland 

mellan universitetsvärlden, Europeiska Socialfonden, kommunala verksamheter och 

civilsamhället. Utöver att SIK projektet verkar i miljöer som organiseras på olika vis och som 

har skilda utgångspunkter, mål och logiker så återfinns de Integrationsfondsprojekt som man 

arbetar med, och ger stöd åt, i olika delar av Sverige, från Lund i söder till Skellefteå i norr. 

Ett viktigt syfte för utvärderingen blir således att klarlägga hur man inom SIK projektet 

upplevt möjligheter och hinder i arbetet med att vara en arena för samverkan och 

kunskapsutbyten, när man rör sig i olika typer av geografiska och organisatoriska kontexter.  

Utvärderingens syfte föranleder följande frågeställningar: 

 Vilka kunskaper och erfarenheter har kommit ur arbetet med SIK projektets tre 

projektperioder?  

 Vilka moment och arbetssätt har tillkommit under den tredje projektperioden?  

 Vilken betydelse har SIK projektet haft för Integrationsfondsprojekten? 
                                                           
6 http://www.isv.liu.se/sik?l=sv 3 mars, 2014 

http://www.isv.liu.se/sik?l=sv
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 Hur ser SIK projektets medarbetare på deras roll i relation till 

Integrationsfondsprojekten? 

 Kan SIK projektet ses som en modell för framtida samverkansarenor? 

 Vilka möjligheter och hinder har man upplevt under arbetet med SIK projektet? 

 Vilka är de främsta erfarenheterna som kommit ur de tre projektperioderna?  

3. Metod  
I följande stycke kommer jag presentera vilka metoder som använts vid genomförandet av 

aktuell utvärdering. I stycket reflekterar jag även kring olika typer av utvärderingsmodeller 

och hur dessa kan sättas i relation till-, och tillämpas i aktuell utvärdering. Stycket avslutas 

med mina reflektioner över min egen roll som utvärderare av SIK projektet.  

3.1 Intervjuer, observationer och samtal 

Resultaten i föreliggande utvärdering grundas till största del på samtal och intervjuer med 

medarbetarna inom SIK projektet. Sedan hösten 2012 har jag haft kontinuerlig kontakt med 

SIK projektet genom samtal där medarbetarna fått tala fritt om projektets dåtid, nuläge och 

framtid. Dessa samtal pågick under en till två timmar. Inför vissa samtal hade jag förberett 

teman, medan andra samtal var mer ostrukturerade där jag lät SIK projektets medarbetare 

tala fritt. Vid samtalen förde jag anteckningar som sedan renskrivits och använts som data.  

Ett syfte med samtalen var att kunna följa SIK projektets utveckling över tid, då samtalen gav 

inblickar i projektets vardag och hur medarbetarna arbetade med-, och hanterade olika 

uppgifter och utmaningar. Ett annat syfte med samtalen var att omsätta det som diskuterats 

till teman som sedan utgjort grunden för den intervjuguide som använts vid de intervjuer 

som genomförts. Intervjuguiden var av en semistrukturerad karaktär och bestod av 

övergripande teman och frågor för att ge intervjupersonen stort utrymme att reflektera över 

och resonera kring de teman som ansågs mest viktiga.7 Jag lät även intervjupersonerna 

komma in på teman som på förhand inte var formulerade i intervjuguiden. Varje intervju tog 

runt en timme att genomföra. Intervjuerna spelades in för att få med allt som uttalades vid 

intervjuerna och för att underlätta arbetet med att transkribera intervjuerna.  

                                                           
7 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997), s 117-120 
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Jag har utöver detta närvarat vid två möten där alla som varit anknutna till SIK projektet 

närvarat. Min närvaro vid dessa möten gav mig en lägesrapport kring vilka aktiviteter som 

nyligen genomförts, vad som planerades närliggande i tid och vilka långsiktiga planer som 

förelog. Dessa möten fungerade även som observationstillfällen för mig då det gav insikter i 

hur man inom SIK projektet planerar aktiviteter och hur man ser på betydelsen av de 

aktiviteter man genomför. Det gav även insikter i hur medarbetarna diskuterar och 

resonerar kring projektets vardagliga arbete, projektets roll i förhållande till andra 

Integrationsprojekt och vilka möjligheter och hinder man stöter på i det dagliga arbetet.   

Utöver detta har jag observerat en projektträff i Rinkeby, där SIK projektet tillsammans med 

polisen i Västerort (som drev projektet Metodhandbok för samverkan mot Social oro) var 

värdar för en träff där fem olika Integrationsfondsprojekt deltog under en heldag. Under 

träffen förde jag observationsanteckningar som sedan renskrivits för att utgöra en del av min 

insamlade data. Vägledande vid genomförande av denna observation var antologin 

Qualitative Research där det framförs att man i rollen som observatör ska förhålla sig öppen 

inför det sociala sammanhang som observeras.8  

3.2 Bearbetning av insamlad data  
Insamlad data från möten, samtal, intervjuer och observationer har analyserats för att finna 

återkommande teman som sedan utgjort grunden för resultatdelens disposition. I sökandet 

efter övergripande teman har de mest återkommande utsagorna utgjort grunden för de 

teman som framkommit. I sökandet efter övergripande teman har avvikande utsagor även 

inkluderats för att ge en fördjupad bild och förståelse för SIK projektets komplexitet. 

Även om sökandet efter teman varit en öppen process där jag till stor del låtit insamlad data 

styra vilka teman som tagits fram, så har SIK projektets syften varit vägledande för 

utvärderingens övergripande teman. Detta för att kunna utforma en utvärdering som på ett 

tydligt vis anknyter till hur projektmedarbetarna beskriver sina erfarenheter och kunskaper i 

relation till SIK projektets syften och mål. Grunderna i Den praktik och erfarenhetsbaserade 

idealtypen för utvärdering har även inspirerat mitt sökande efter teman, då denna typ för 

                                                           
8 Silverman, David (red) Qualitative Research – theory, method and practice, (Sage publications, 2003)  
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utvärdering lägger tonvikt vid förståelse, tolkning och reflektioner kring det praktiska 

förändringsarbetet.9   

3.3 Reflektioner kring utvärderingsmodeller 
Att utvärdera projekt- och förändringsarbeten inom välfärdssektorn är något som ligger i 

tiden. Det finns således en mångfald av litteratur och teorier kring modeller för hur dessa 

typer av utvärderingar kan genomföras. Måluppfyllelsemodellen är exempel på en modell 

som ofta tillämpas där syftet i huvudsak utgörs av att bedöma om en interventions direkta 

eller indirekta effekter motsvarar de mål som på förhand satts upp.10 Då varje projekt verkar 

inom en specifik kontext där ekonomiska, organisatoriska och strukturella förutsättningar 

påverkar hur ett projekt planeras och genomförs i praktiken är det, enligt min uppfattning, 

svårt att följa en specifik modell för hur ett projekt kan utvärderas. Vad gäller SIK projektet 

är dessa olika förutsättningar påtagliga då man verkar i gränslandet mellan universitet, 

kommuner, folkbildning, civilsamhället och myndigheter. Dessutom verkar man inte inom ett 

specifikt geografiskt område, då man vänder sig till projekt i hela Sverige. Det är således 

snarare av relevans att synliggöra och analysera hur SIK medarbetarna ser på hur dessa 

kontextuella förutsättningar inverkat på SIK projektets genomförande. Att vara för inriktad 

på måluppfyllelse kan, enligt Evert Vedung, även medföra att man i utvärderingen missar 

betydelsefulla bieffekter.11 Utifrån de utsagor som kommit från SIK projektets medarbetare 

är det dessutom komplext att peka på vilka exakta effekter SIK projektet haft, då man vill 

hellre ville tala i termer av kunskaps- och erfarenhetsbidrag. Dessutom ingår det inte i 

utvärderingens syfte att mäta eller värdera mål och effekter, då fokus snarare ligger vid att 

belysa och analysera de kunskaper och erfarenheter som kommit ur SIK projektets tre 

projektperioder, samt hur de kontextuella förutsättningarna inverkat på projektets 

genomförande.     

 

Vid genomförandet av denna utvärdering har jag inspirerats av Den praktik och 

erfarenhetsbaserade idealtypen för utvärdering, där syftet utgörs av att förstå hur processer 

                                                           
9 Vestman, Ove Karlsson, Meningen med utvärdering, i Lärande utvärdering genom följeforskning, Svensson, 

Lennart, Brulin, Göran, Jansson, Sven, Sjöberg, Karin (red), (Lund, 2009) s 64-65, s 71-73. Mer om Den praktik 

och erfarenhetsbaserade idealtypen för utvärdering i stycket 4.3 Reflektioner kring utvärderingsmodell.  

10 Vedung, Evert, Utvärdering i politik och förvaltning, (Lund, 2009), s 91  
11 Vedung, s 102-103 
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och insatser kan påverka en verksamhet både praktiskt och metodiskt.12 I beskrivning av 

denna idealtyp för utvärdering lyfts det fram att utvärderaren ska vara delaktig i det 

vardagliga arbetet, vilket jag inte varit. Jag har således inte följt denna ”modell” fullt ut, utan 

främst utgått från dess grundtanke där betoningen ligger vid förståelse, tolkning och 

reflektioner kring det praktiska förändringsarbetet, vilket lämpar sig väl med de syften som 

denna utvärdering utgår ifrån.13  

    

3.4 Reflektioner kring min roll som utvärderare  
Som utvärderare är det viktigt att reflektera över sin roll och hur man befinner sig i relation 

till det projekt som ska utvärderas. Om jag ser till min relation till SIK projektet och dess 

medarbetare står jag nära projektet då utvärderingen har genomförts i nära dialog med SIK:s 

medarbetare. Utöver detta är jag anställd av SIK projektet (genom Linköpings universitet) för 

att genomföra denna utvärdering. Det har därför varit av betydelse att jag under arbetet 

med utvärderingen reflekterat över min roll och hur jag kan förhålla mig i förhållande till SIK 

projektet. Inför starten av mitt uppdrag hade jag en dialog med projektmedarbetarna där 

det tydliggjordes att min roll som utvärderare var att lyfta fram det jag såg som 

betydelsefullt och värdefullt. Jag har dessutom givits fritt utrymme att formulera studiens 

syfte, frågeställningar och på ett självständigt vis valt teorier, metoder, empiriskt material 

och tidigare forskning.   

4. Material  
Som framgår av stycket ovan så utgörs mitt huvudsakliga material av insamlad data som 

kommit ur de intervjuer, samtal och observationer som jag genomfört. Material som 

författats av SIK projektets medarbetare som rapporter, tidsplaner, minnesanteckningar från 

möten och nyhetsbrev har utgjort en del av utvärderingens material för att ge insikter i hur 

man organiserat och arbetat inom projektet över tid. Utöver dessa material har tidigare 

forskning och litteratur kring utvärdering och projekt utgjort en betydelsefull del av 

utvärderingen.    

                                                           
12 Ove Karlsson Vestman, s  64-65, s 71-73 
13 Ove Karlsson Vestman, s 64-65, s 71-73 
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4.1 Tidigare forskning  
Sökningar efter tidigare forskning som fokuserar på Integrationsfondsprojekt har inte givit 

några träffar.14 Forskningen kring- och utvärderingar av-, Socialfondsprojekt är dock 

omfattande, men eftersom Socialfondsprojekt och Integrationsfondsprojekt, trots många 

likheter, bedöms skilja sig åt, främst med hänsyn till att Socialfonden är en betydligt större 

fond med andra ekonomiska förutsättningar och många olika inriktningar, har denna 

forskning och dessa utvärderingar inte bedömts som tillräckligt relevanta i aktuell 

utvärdering.  

Forskningen kring integration ur olika perspektiv är omfattande. Men då föreliggande 

utvärdering syftar till att belysa de organisatoriska och strukturella aspekterna av SIK 

projektets arbete med andra Integrationsfondsprojekt anses främst forskning kring SIK:s 

andra delar; Samverkan, och Kunskap vara av relevans för aktuell utvärdering. Tidigare 

forskning kring Projekt har även använts då det bidragit till en fördjupad bild av hur frågor 

kopplade till projektarbete analyseras och beskrivs inom forskningen.  

I denna kortfattade forskningsöversikt gör jag inga anspråk på att ge en heltäckande bild av 

forskningen kring kunskap, samverkan och projekt, utan främst ge exempel på forskning som 

är av relevans för aktuell utvärdering.  

4.1.1Kunskap och kunskapsöverföring  

Kunskapsöverföring inom organisationer är inte en ny företeelse. Anna Jonsson skriver i 

boken Kunskapsöverföring och knowledge manangemant att kunskapsöverföring har sitt 

ursprung i skråsamhället och mästare-lärlingssystemet för hur man lärde sig att utöva ett 

hantverk eller yrke. Med industrialismen aktualiserades frågan om kunskapsöverföring 

ytterligare då man strävade efter att effektivisera produktionen. Ur denna tanke växte 

scientific management fram i USA vid början av 1900-talet. Syftet var att systematiskt 

studera ”arbetarnas” kunskaper om maskiner och föra vidare dessa kunskaper till ledningen 

som använde dessa studier för att kunna effektivisera, standardisera och förenkla 

arbetsuppgifter. 1990-talet fick knowledge managemant genombrott som begrepp och 

synsätt, där fokus låg på hur kunskap och lärande kan förbättras inom organisationer. Detta 

synsätt på kunskap efterfrågades av många organisationsledningar då kunskap sågs som den 

stora strategiska resursen. Detta i kombination med att knowledge managemant fokuserade 
                                                           
14 Sökningar i databaserna Swepub och DiVa, Google och via ESF:s hemsida.  
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på metoder för att skapa långsiktighet gjorde att begreppet fick stort genomslag. Kritiken 

som uppkommit mot begreppet är att det blivit ett paraplynamn för många angränsade 

begrepp och att litteraturen kring knowledge managemant riskerar att bli konceptuell och 

normativ och att begreppet kunskap är svårdefinierat. Det finns dessutom en risk att i olika 

sammanhang lockas av att använda strategiska begrepp som kunskap och 

kunskapsöverföring, vilket kan medföra risker för att själva kunskapsöverföringsprocessen 

missas. Jonsson hänvisar till Mats Alvesson som menar att kunskap har positiva 

konnotationer, vilket för med sig att kunskap kan ge status, respekt, makt och ekonomisk 

ersättning och att diskussionen om kunskap kan ses som; ”en samling populära idéer 

och/eller en dominerande ideologi”. Enligt Jonsson är det därför av vikt att ”förhålla sig 

kritiskt till kunskapsfrågan och närliggande begrepp”. 15  

Mitt perspektiv på kunskap i föreliggande utvärdering är att det rör sig om kunskaper som 

SIK projektet och de andra projekten samlat på sig genom de projekt som man 

bedriver/bedrivit. I utvärderingen kommer komplexiteten i utbyten av dessa kunskaper att 

analyseras och problematiseras. Detta anses betydelsefullt då begreppen kunskap och 

kunskapsöverföring utgör centrala delar för SIK projektets verksamhet. Därför är det av 

relevans att studera hur SIK medarbetarna betraktar begreppen kunskap och 

kunskapsöverföring, samt hur man beskriver att denna överföring gått till i praktiken.  Den 

forskning som kort redogörs för ovan ger därför en god grund för att förstå hur begreppen 

kunskap och kunskapsöverföring växt fram. Att det finns behov av reflektion kring dessa 

begrepp motiveras även av att det, enligt t ex Alvesson, kan finnas normativa, strategiska 

och ideologiska aspekter i begreppen då de ofta är positivt laddade och därmed kan ge 

status och makt åt vissa i olika sammanhang.16 Att studera hur begreppen beskrivs och 

tillämpas i SIK projektet anses därför av vikt då det kan visa på hur kunskap och 

kunskapsöverföring inverkar på och formas inom en specifik kontext.  

4.1.2 Tyst kunskap 

Tyst kunskap kan, enligt Bengt Molander, ha tre betydelser. Den första innebörden av tyst 

kunskap är att verkligheten kan ses som obegränsad. Därmed går det aldrig att beskriva eller 

återberätta fenomen eller företeelser fullt ut. Den tysta kunskapens andra del utgörs av att 

                                                           
15 Jonsson, Anna Kunskapsöverföring och knowledge manangemant, (Malmö, 2012), s 17-25  
16 Ibid, s 17-25 
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kunskaper om hur ett yrke fungerar bygger på handlingsvanor som lärs in och sedan blir 

självklara och därför svåra att överföra till andra. Den tystade kunskapen utgör den tredje 

aspekten av tyst kunskap och innebär att social status och makt kan tysta vissa gruppers och 

individers kunskap som av olika skäl bedöms som opassande.17  

 

4.1.3 Samverkan  

Begreppet samverkan är, i likhet med begreppet kunskap, laddat med positiva associationer 

och ett begrepp som frekvent lyfts fram som ett mål och en arbetsmetod att eftersträva för 

en mångfald av projekt och verksamheter inom offentlig sektor såväl som civilsamhället. 

Men i likhet med begreppet kunskap, finns det en komplexitet i begreppet samverkan.  En 

komplexitet ligger i tolkningen av begreppet och att samverkande aktörer kan ha olika bilder 

och uppfattningar av vad samverkan innebär för dem. I slutrapporten från utvärderingen av 

Socialfondsprojektet Tänk om projektet fann författarna till utvärderingen att det fanns 

flertalet olika tolkningar av begreppet samverkan. I rapporten framkom att två samverkande 

parter kan vara av uppfattningen att det råder samsyn kring den samverkan man har och 

vilka mål som ska uppnås, men att det i verkligheten råder stora skillnader mellan deras 

åsikter kring projektets verksamhet och mål. Båda parterna ansåg ökad samverkan som 

viktigt, men gav begreppet samverkan olika innebörd. En slutsats som betonas är vikten av 

att samverkande parter klargör vilka uppfattningar man har kring vilka mål som ska uppnås 

inom ett projekt.18  

Berth Danermark skriver i Samverkan – en fråga om makt om komplexiteten som kan 

uppkomma när parter eller individer med olika verklighetsbilder möts. Enligt Danermark 

skapas sociala representationer inom en grupp, vilket innebär att gruppens medlemmar (t ex 

kollegor) formar en bild av verkligheten som delas inom gruppen. Då en individ förflyttar sig 

från sitt vardagliga sammanhang till ett annat, till exempel från sitt egna projekts verklighet 

till en regionträff arrangerad av SIK projektet, möter individen andra bilder av verkligheten, 

                                                           
17 Molander, Bengt, Kunskap i handling, (Göteborg, 1996), s 42-45 
18 Urban, Susanne et al, Mot arbetslivet med skyddsnät: Slutrapport från den externa utvärderingen av Tänk 

Om, ett projekt i Linköping och Norrköping finansierat av Europeiska Socialfonden 2008–2011, (Centrum för 

kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2011) 
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vilket medför att bilder från individens vardagliga gemenskap kan ändras i det nya 

sammanhanget.19  

I en samverkansprocess rör det sig således om möten mellan olika verklighetsbilder. Detta 

anser jag vara en viktig aspekt för att förstå SIK projektet, då projekten som SIK projektet 

möter är från kommunala verksamheter, statliga myndigheter, civilsamhället och olika 

föreningar. Det är med andra ord många olika verklighetsbilder som SIK projektet möter vid 

enskilda besök hos projekt eller vid större regionträffar.  

En annan aspekt som Danermark tar upp som betydelsefull för en samverkansprocess är 

känslan av likvärdighet bland samverkande parter.20 Hur man arbetat för att främja denna 

känsla vid besök och regionträff är även det en fråga som kommer behandlas i 

utvärderingen.   

4.1.4 Projekt - Förståelse av projekts komplexitet bortom ”projektlogiken”  

Lennart Svensson och Sven Brulin skriver att det i dagens offentligt finanseriade projekt finns 

en projektlogik som kännetecknas av planering, förutsägbarhet och förväntade resultat. 

Utifrån denna logik blir uppgiften i utvärderingar att kontrollera om de mål som satts upp på 

förhand genomförts eller uppnåtts. Inom denna projektlogik råder det, enligt författarna, en 

rationell tanke, där målsättningar formuleras, medel väljs, aktiviteter genomförs och resultat 

uppnås. Denna logik bygger på en tanke om samförstånd, där motsättningar och konflikter 

inte anses existera. Då lösningar och mål ses som entydiga lyfts inte de konflikter eller 

motsägelser som kan uppstå dem emellan. Svensson och Brulin menar vidare att en tanke 

inom projektlogiken är att resultaten från ett projekt anses kunna överföras till andra 

kontexter och projekt, då omgivningen ses som stabil och förutsägbar. Inom projektlogiken 

ligger främst betoning på resultat och inte på själva processens betydelse för resultaten.  

Projektformen i sig anser Svensson och Brulin är problematisk för att uppnå långsiktighet, då 

den har ett avgränsat mål, är tidsbegränsad, bedrivs vid sidan av ordinarie verksamhet och 

inte sällan har en extern finansiering. De menar vidare att arbetet med erfarenhetsspridning 

                                                           
19 Danermark Berth, Samverkan -  en fråga om makt, (Örebro, 2004), s 26-27, s 30-31 
20 Danermark, s 49-55 
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och kunskapsbildning ofta utförs för sent och att fokus ligger vid kontroll framför 

utvecklings- och kunskapsstödjande, vilket försvårar en långsiktig hållbarhet.21  

Svensson och Brulins problematisering av projektlogik där de bland annat belyser 

komplexiteten i att uppnå långsiktighet inom projekt utgör en central kärna för aktuell 

utvärdering då strävan efter långsiktighet genom tillvaratagande, utbyten och spridning av 

kunskaper och erfarenheter utgör mål som SIK projektet arbetat för att främja.   

5. Resultat/Utvärdering 
I detta kapitel kommer de teman som framkommit utifrån insamlat material att presenteras 

och analyseras. 

5.1 Processtödets betydelse    
En central aspekt för SIK projektet, under de tre åren som projektet pågått, har varit det 

processtöd man gett de olika projekten.  Detta processtöd utgjordes av flera delar, där besök 

hos ett enskilt projekt och regionträffar var de huvudsakliga uppgifter som ingick i 

processtödet. Dessa delar av projektet kan ses som betydelsefulla att analysera då de utgjort 

en viktig del i en av SIK projektets grundidé, vilken är att; ”skapa arenor för samverkan och 

kunskapsutbyte”.22 I detta stycke kommer erfarenheterna av dessa enskilda besök och 

regionala träffar att belysas. Att medarbetarna ansåg denna fråga som en dominerande del 

av SIK projektet framgick då båda medarbetarna, i intervjuerna, återkom till att berätta om 

de olika träffar som ordnats. I talet om processtödet tog de främst upp vilken betydelse 

dessa ansetts haft och vilka erfarenheter som kommit ur det stora antalet träffar man 

ordnat: 

Och att just, i mötet med nya projekt, i tematräffar, i regionala träffar, att återkoppla det vi sett som 

viktigt. För vi kommer alltid in i något skede i ett projekt där vi kan återknyta de här erfarenheterna 

hela tiden. Det kan vara hinder, problem eller goda exempel. Och det kanske är det som är vår starka 

sida. Eftersom vi inte hunnit skriva så mycket, så har det varit vår styrka att vi kunnat närma oss 

projekten på ett ödmjukt sätt. Kanske har vår ödmjukhet just byggt på att vi inte varit 

integrationsexperter. 

                                                           
21 Svensson, Lennart, Brulin, Göran, Om effekter av program och projekt, i Att fånga effekter av program och 

projekt, Svensson, Lennart, Brulin, Göran, Jansson, Sven, Sjöberg, Karin (red), (Lund, 2013), s 22-23 

22 http://www.isv.liu.se/sik 7 september, 2014 

http://www.isv.liu.se/sik
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Betydelsen av att anpassa sig till situationen och till de olika projektens behov var något en 

medarbetare tog upp:   

Vi har inte jobbat konsekvent med någon metod som utvecklats av någon amerikansk 

managementkonsult, men vi har mer försökt möta varje projekt. Det tänker jag är en av dom viktiga 

lärdomar. Att man kan inte bara köra generella utbildningsinsatser utan man också måste försöka se 

vad behöver det här projektet. Och det är på ett sätt också mer läskigt än att ha ett färdigt program, 

”nu kör vi det här med alla”. 

En medarbetare betonade också betydelsen av interaktion mellan projekten och hur viktigt 

det varit att man inom den grupp som bildats vid träffarna har dialog och att man skapar 

något tillsammans:  

Det är väl det här att det sker i interaktion det man gör. Att man skapar något tillsammans. Och det 

tycker jag man sett. […] Kommer ihåg att det var en sån aha upplevelse när jag hade nån av de första 

träffarna. Eller vi hade det första ESF arrangemanget i Jönköping första året. Och då hade vi börjat 

träffa en del projekt och några hade träffats. Och sen när projekten började prata med varandra och 

inte med oss. Och när vi inte behövde vara den här som skötte allt. Utan projekten började ta 

kontakt. det var så kul, en sån aha upplevelse när man kom till lunchen och de bara pratade. Man såg 

att de var jätteengagerade. Just gruppens betydelse för varandra mer än vi kanske många gånger. 

Att kunna stå tillbaka, ”nu klarar de det här”, även om vi bjudit in till det här.  

 

En aspekt som medarbetarna betonade att man gör träffarna tillsammans med projekten, 

inte åt projekten. SIK medarbetarna vill med andra ord inte definiera sig själva som 

huvudaktör och de andra projekten som mottagare av deras stöd. Man vill hellre tala i 

termer av att man skapar träffarna tillsammans och att man har utbyten och dialog 

tillsammans med projekten. Som ett led i detta har gjort följande för att göra projekten mer 

delaktiga:  

Vi gjort så att nåt projekt varit värd. Sen har vi betalat. Men då har de fått skriva program, berättat 

om sig själva. Det har oftast blivit jättebra. Då har man liksom fokuserat på det projekt vi åkt till. 

 

Vad gäller besöken hos enskilda projekt var en erfarenhet att SIK inte behövde vara ledande 

och fylla besöket med olika moment, utan att det främst handlade om att ge projekten 

utrymme för att sitta ner, prata och reflektera över sitt eget projekt: 
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Oftast har det funkat bra. Det är väl några gånger man känner att det inte blivit så bra. Att projekten 

känner sig ifrågasatta eller så. Vi gör det ju inte perfekt heller. Men oftast har det varit positivt när vi 

kommer. Men ofta är det dom själva, det är inte att vi gör så himla mycket, det är formen att dom får 

sätta sig ner och reflektera. Väldigt ofta när dom hör sig själva, så hör dom saker, som ”Nej men det 

där jag sa nu måste vi förändra”. Så det är nog själva formen att man får sätta sig ner på ett mer 

koncentrerat sätt och få prata.  

Återkommande i intervjuerna var talet om att många projektledares vardag präglas av en 

hög arbetsbörda och mycket ensamhetsarbete där det sällan ges utrymme för reflektion. I 

SIK:s processtöd har möjligheten för projekten att dela med sig av sina erfarenheter, att få  

träffa någon ”utifrån” som ställer frågor, ger feedback på hur man kan arbeta vidare varit 

viktiga moment för att ge projektledarna möjligheten att ta ett steg tillbaka och reflektera 

över sitt eget projekt. En medarbetare beskrev SIK projektets stöd vid de enskilda besöken 

enligt följande:  

För projekten pratar om det här med ensamhetarbete och att man som projektledare att man har 

svårt att få tid till att göra dom här reflektionerna. Det är oftast när vi kommer som dom här 

reflektionerna görs. En annan reflektion är väl att det behövs ett SIK projekt. Att komma ut ställa dom 

rätta frågorna, att delta och vara med i verksamheten och följa projekten i någon mån. Att kunna ge 

ett processtöd eller göra någon slags påpekanden till projekten. 

 

En medarbetare läste vid ett tillfälle upp ett utdrag ur en text ur en antologi som SIK 

projektet författat tillsammans med flertalet andra projekt, där ett projekt beskrivit hur man 

upplevde stödet från SIK:  

”Plötsligt kom SIK och ställde frågor om metod, då fick jag ställa om från min vanliga praktik och fick 

fundera på metod. Men som vanligt var SIK så pedagogiska som frågade hur man gör och varför?”   

 

Att få möjligheten att träffa andra projekt som har liknande upplevelser och berättelser var 

även något som många projekt uppskattade. Vid träffarna verkar således SIK:s roll vara att 

inte ta för mycket plats, utan att, precis som vid de enskilda besöken, genom ett diskret 

ledande ge projekten utrymme att själva föra diskussioner och ta upp frågor som de har 

behov av att få synpunkter och feedback på. Det viktigaste var därför inte att SIK hade en 

tydligt ledande roll utan främst att skapa denna form av mötesplats. Behovet av denna typ 

av mötesplats eller forum beskrevs på följande vis av en medarbetare:  
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Det har aldrig varit såna forum. Vår bild är ju att innan SIK projektet startades 2010 så fanns det inga 

forum, eller arenor för de här projekten. De visste inte ens av varandra. Så alla dom här regionala 

träffar, projektträffar, tematräffar har varit viktiga i sig för att få dom här projekten att komma 

samman. 

 

Att stödet som SIK erbjuder fyller ett behov hos projekten går, liksom i föregående 

utvärdering, att fastslå. Processtödets olika delar ter sig utgöra en av de mest centrala 

delarna i SIK projektets verksamhet. Av stor betydelse för projektet har därför varit att detta 

stöd har genomförts på ett vis som bidragit till lärande, erfarenhetsutbyten och att 

samverkan mellan projekten skapats. Utifrån vad de olika projekten uttryckt i dialog med SIK 

projektet och i den antologi som författats, så verkar SIK projektet uppnått detta då 

projekten uttryckt att SIK:s stöd upplevts som betydelsefullt för att komma vidare inom det 

egna projektet. Att få möjligheten att träffa andra projekt som har liknande upplevelser och 

berättelser var även något som många projekt uppskattade. Båda medarbetarna såg att när 

projekten träffades och började samtala så ”hände något”. Det skapades en speciell relation 

mellan många projektledare då de delade en upplevelse som var svår att beskriva för andra 

som inte arbetar inom denna typ av projekt. Båda medarbetarnas pedagogiska bakgrund och 

erfarenheter av folkbildningsarbete, undervisning vid universitet, arbete med grupper i olika 

sammanhang och arbete vid fritidshem beskrevs också som viktiga erfarenheter som man 

burit med sig vid utförande av processtödet.  

 

5.2 Tematisering som grund för kritiskt tänkande och reflektion 
 
Under SIK projektets tre år har medarbetarna stött på olika typer av insikter, hinder och 

möjligheter vilket renderat i ett kontinuerligt lärande där de samlat på sig nya erfarenheter 

och kunskaper som de strävat efter att ta till sig och tillämpa i det fortsatta arbetet. Detta 

har inte minst blivit tydligt i den tredje projektperioden då SIK medarbetarna uttalat arbetat 

mot att alla aktiviteteter som genomförs med de olika projekten ska genomsyras av det 

övergripande temat Medborgarkunskap. Denna satsning motiverades enligt en medarbetare 

av ett behov av att öka kunskapen om just detta begrepp, vilket framgår i följande citat: 

 

Det vi har gjort i den här projektperioden som varit den stora skillnaden har varit att vi valt ut ett 

tema som låg i tiden och följt det under olika aktiviteter som gjordes. Vi såg ju snart att det här med 
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medborgarkunskap var något som låg i tiden, även om projekten inte sökte för medborgarkunskap så 

var det ändå en hel del i projekten som handlade om det. Vi ville väl nånstans öka kunskapen kring 

den här frågan. […] Och det började med att vi samlade alla vid Högskolan i Väst genom ett seminarie 

där alla dessa frågor diskuterades, där vi tog in forskare från miljön som var kunniga i 

medborgarkunskap. Projekten fick också vara delaktiga, då man fick arrangera workshops vid 

seminariet. 

Som framgår valde man i ett tidigt skede att satsa på temat mot bakgrunden av att det 

behövdes mer kunskap i frågan eftersom SIK medarbetarna identifierat att flertalet projekt 

direkt, eller indirekt, arbetar med medborgarkunskap. På vilket sätt hade då projekten nytta 

av denna satsning? En medarbetare ansåg att inriktningen på ett tema hade följande 

förtjänster:  

När man ska bygga modeller och metoder och kopiera något, så bör man fråga; vad är problemet 

med det här? Finns det bekymmer med det här? Synliggör det fundera över det. Där tycker jag ändå 

att projekten ändå nått en ny punkt i det här och gjort en analys kring efter allt vi ordnat. […] Det 

tycker jag var en uppgradering av hela projektet. […] Det synliggjordes inte minst när vi var i London 

där man pratade om de engelska värdena. Men när man kom dit hoppade man (projekten) till. Och 

efter London blev den centrala frågan vad ett värde är? Vad är ett svenskt värde? 

 

Syftet med denna tematisering har således varit att projekten skulle ges verktyg för att 

kunna reflektera över vilka grunder och värden som det egna integrationsarbetet grundar sig 

på. Detta motiveras av att det, utifrån SIK medarbetarnas beskrivningar, överlag framstår 

vara så att det inom projekten inte ges utrymme för kritisk analys och reflektion, då det 

dagliga arbetet och strävan efter att uppnå uppsatta mål ofta måste gå i första hand. Det har 

därför ansetts av stor vikt att SIK projektet arbetat för att ge projekten verktyg för att kunna 

stanna upp i det dagliga arbetet och reflektera över vilka värden och normer man arbetar 

utifrån och vilka konsekvenser det kan ha för den målgrupp man riktar sig till. Situationen för 

många projekt verkar, utifrån SIK medarbetarnas utsagor, uppvisa likheter med Svensson 

och Brulins teorier kring projektlogiken där mål och resultat prioriteras framför 

erfarenhetsspridning till följd av projektformens organisering där avgränsade mål, 

begränsade tidsramar, extern finansiering, att projektet drivs vid sidan av ordinarie 

verksamhet och en ofta för sen och kontrollerande resultatuppföljning sammantaget hindrar 
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möjligheter för långsiktighet.23 Om alla projekten känner igen sig i denna beskrivning är svårt 

att återge i denna utvärdering. Men utifrån SIK medarbetarnas beskrivningar verkar det 

överlag vara så att projekten inte tidigare haft förutsättningarna och verktygen för att kunna 

distansera sig från sitt eget projekt och förstå och kritiskt analysera bakomliggande normer 

och värden som styr och påverkar det egna projektet.    

  

Enligt en SIK medarbetare har denna satsning på temat Medborgarkunskap fallit väl ut och 

det har resulterat i ”att projekten ändå nått en ny punkt” och att det inneburit en 

”uppgradering av hela projektet”.  

Utifrån den projektlogik som tidigare beskrivits, som kännetecknas av planering, 

förutsägbarhet och förväntade resultat samtidigt som projektformen som sådan präglas av 

kortsiktighet där resultat är viktigare än erfarenheter och proceser, verkar SIK projektet 

sträva efter det motsatta; kunskaps- och erfarenhetsspridning, kritiskt tänkande och vad 

som växer fram i processen under ett projekts gång. Som framgår ovan verkar denna 

ambition till stor blivit verklighet, vilket bland annat märktes efter en transnationell resa då 

flera projekt bland annat började fråga sig ”Vad är ett svenskt värde?”.  

 

Att uppmuntra projekten att reflektera och ha ett kritiskt förhållande till sina egna 

utgångspunkter vad gäller normer och värden i det integrationsarbete man utför är inte 

något nytt för den tredje projektperioden, då det var något som man återkommande tog 

upp i första och andra perioden. Det nya är däremot satsningen på ett tema som tydlig 

utgångspunkt vilket genomsyrat arbetet med att stödja projekten och främja deras 

möjligheter till analytiskt och kritiskt tänkande. Med denna tematisering verkar de hittat en 

form där en tydlig inriktning mot ett tema skapat ett förhållningssätt till normer, värderingar 

och begrepp vilket gjort att projekten reflekterar kring frågor som svenska värden, 

integration och vilka värden som det egna integrationsprojektet har som utgångspunkt.   

5.3 Critical friend  
En del i summeringen av SIK projektets tre projektperioder utgörs av dess betoning på att 

uppmuntra projekten att kritiskt reflektera över sig själva och den kontext man befinner sig i. 

Denna del gör, enligt min uppfattning, SIK projektet till unikt då man verkar i en 

                                                           
23 Svensson & Brulin, s 22-23  



21 
 

”projektvärld” som, även om utrymme till reflektion kan ges, till stora delar präglas av 

tidsbegränsningar, relativt kortsiktiga mål, långa geografiska avstånd och komplexa 

administrativa uppgifter, men där man från SIK:s sida förespråkar långsiktigt lärande, 

tillvaratagande av erfarenheter och kunskaper och kunskapsspridning till projekt när behov 

av stöd uppkommer. Även om processtödet till stor del handlat om att ge projekten verktyg 

för analys och reflektion så betonade en medarbetare betydelsen av att vara ödmjuk, att 

göra komplexa frågor förståeliga och samtidigt kunna uppmuntra till kritiskt tänkande, vilket 

summeras som ett tankesätt specifikt för SIK projektet: 

   

”Det är viktigt för oss att plocka ned ett ämne så det blir förståeligt för dem som ska hantera det här. 

Och jag är ute efter ödmjukheten, men jag tror att det är där kärnan är just, man pratar om tyst 

kunskap, så är SIKs tysta kunskap att vara ödmjuk. Att se alla som experter på sitt eget område. Att 

inte komma dit med vetenskapliga teorier i första hand, men vara det här lyssnande örat. Det har att 

göra med det här som har att göra med tankesättet inom SIK: Critical friend.”  

Citatet är intressant då det pekar på vilka delar som anses viktigast i det processtöd som SIK 

ger till projekten. Att vara ödmjuk, att inte komma med vetenskapliga teorier, att synliggöra 

tyst kunskap och göra komplexa ämnen förståeliga för projekten är aspekter av processtödet 

som berördes även i de två föregående utvärderingarna. Dessa delar ter sig därmed utgöra 

en kärna under projektets samtliga tre år. En term som dock inte använts tidigare är ”Critical 

friend”. Innehållet i termen är inte nytt, då den kan ses som en sammanfattning av kärnan i 

SIK:s processtöd, där det ingår att vara en ödmjuk och stödjande vän samtidigt som man vill, 

precis som inom ramen för satsningen på tematisering av aktiviteter, uppmana projekten att 

kritiskt reflektera över grunderna för hur man arbetar inom det egna projektet. I detta ingår 

att ställa öppna frågor till projekten om metod, kunskap, normer och värderingar rörande 

integration för att få projekten att komma vidare i det dagliga arbetet. Detta efterfrågas ofta 

då projekten kontinuerligt stöter på olika former av utmaningar vilket kräver att man får 

andra perspektiv och kunskaper för att hantera olika situationer som uppkommer. Det nya i 

termen ”Critical friend” är enligt min uppfattning att man begreppsliggjort det 

grundläggande tankesättet för hur SIK projektet utför sitt processtöd samt att man i högre 

utsträckning än tidigare betonar vikten av ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. 

Termen summerar SIK projektet på flera sätt, då det inte enbart påvisar hur man arbetar, 

utan även det tankesätt som ligger till grund för hela projektets organisering. 
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5.4 Arbete över geografiska och organisatoriska gränser - hinder och 

möjligheter 
När frågan om samverkan behandlades i föregående utvärdering lades fokus vid vilken typ av 

kunskap som byts ut, hur kunskap byts ut, utmaningen i att arrangera regionträffar som ger 

alla projekt kunskaper och vikten av att synliggöra vilka förväntningar projekt har när de 

samverkar med andra projekt. Dessa frågor har visat sig vara fortsatt aktuella i den tredje 

projektperioden. En aspekt av SIK projektet som inte belystes i föregående utvärdering är att 

man arbetar med en form av samverkan där man haft hela Sverige som samverkansarena, 

samtidigt som man befinner sig i gränslandet mellan olika typer av organisationer och 

verksamheter. Detta då man möter projekt som har sin bas i kommuner, folkbildning, 

kommuner och civilsamhället. Utöver detta har SIK projektet sin bas vid ett universitet. Detta 

medför att man rör sig mellan olika former av organisationer och verksamheter med 

varierande organisationskulturer, strukturer, förutsättningar och logiker som skiljer sig åt. 

Inom SIK projektet rör man sig dessutom över stora geografiska områden samtidigt som man 

ständigt går över och mellan professions- och organisationsgränser.  

Utifrån en översiktlig sökning efter FOU rapporter, kommuners, landstings och universitets 

visioner samt olika typer av förändringsarbeten i välfärdssektorn verkar fokus ofta ligga vid 

att åstadkomma en samverkan över professions- och organisationsgränser, men att det 

oftast sker inom ett geografiskt avgränsat område.24 Enligt dessa sökningar ter sig SIK 

projektets geografiska och organisatoriska rörelse vara ovanlig. Danermarks beskrivning av 

hur olika verklighetsbilder möts och ändras när individer förflyttas från en gemenskap till en 

annan, gör sig således i högsta grad gällande för SIK projektets rörelse bland olika kontexter 

och därmed även olika verklighetsbilder.25 

En medarbetade ansåg följande om hur man hanterat denna rörelse mellan olika 

organisatoriska kontexter och vad det inneburit att SIK projektet haft sin tillhörighet vid ett 

universitet: 

Nej att man får försöka smälta in i de sammanhang man är i. […] Alltså ordet universitet kan 

innebära hinder i möten med projekten då det blir en maktskillnad. Det är ju så att de skojar ibland på 

                                                           
24 FOU rapporter om samverkan: http://www.fouvalfard.se/publicerat  Google.se: sökning efter ”samverkan”. 
Besök på flertalet kommuners, landstings och universitetshemsidor. Sökning på www.swepub.se samt 
www.libris.kb.se     
25 Danermark, s 26-27, s 30-31 

http://www.fouvalfard.se/publicerat
http://www.swepub.se/
http://www.libris.kb.se/
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ESF och säger här kommer universitetet. Här kommer dom kloka. Det är ju inte så att vi är speciellt 

kloka alltid. Även om dom skojar så ligger det nånting i bilden hur man ser. Det är klart, det kan man 

känna som forskare att man alltid ska ha svar. Man får jobba på den rollen att vara vanlig. Tona ner 

så man också lyfter deras (projektens) erfarenheter. För det kan människor, speciellt om man inte läst 

på universitet, kan känna väldiga komplex. Det säger många indirekt, ”men jag vet inte jag har ju inte 

läst”. Så det är väl en balans.  

Citatet pekar i samma riktning som Alvessons resonemang kring kunskap som en 

statusmarkör och att kunskap kan ge makt. De normativa och ideologiska inslag som, enligt 

Alvesson, kan finnas i kunskapsbegreppet verkar också tydliga i citatet.26 I detta fall verkar 

det vara akademisk kunskap som kan bidra till att skapa hierarkiska ordningar, då SIK 

medarbetaren berättar att ESF-rådet ser deras akademiska tillhörlighet som en tillgång och 

att SIK projektet blir tillfrågade och lyssnade till utifrån deras akademiska kunskaper. På 

samma gång har SIK medarbetarna upplevt att flera projekt också ser akademisk kunskap 

som mer värdefull än deras egna, då flera av projektledarna inte läst vid universitet eller 

varit verksamma i en akademisk miljö. Genom uttryck som ”men jag vet inte jag har ju inte 

läst” skapas en, ofta omedveten, hierarki där SIK projektets kunskaper placeras ovanför det 

egna projektets. Denna hierarki är dock något som SIK projektet försökt motverka under sina 

tre år genom att man strävat efter att ge projekten stort utrymme att komma till tals och 

genom att man inom SIK strävat efter att förhålla sig ödmjukt och lyssnat till projekten. De 

kunskaper som SIK har kring lärande, organisation och integration vill de snarare beskriva 

som ett stöd eller resurs om projekten efterfrågar det och inte som kunskaper som 

projekten måste inordna sig under. Man vill, som tidigare nämnt, ständigt motverka att SIK 

projektet ses som komma ”från ovan” med sina teoretiska kunskaper. Inom SIK vill man även 

betona att man genom projekten fått värdefulla kunskaper. Det är således ett utbyte av 

kunskaper och erfarenheter, snarare än att projekten är mottagare av SIK:s kunskaper.  

En annan aspekt av SIK som, enligt medarbetarna, bidragit till en känsla av jämlikhet och att 

det faktiskt är ett utbyte som sker mellan SIK och projekten, är att SIK är ett projekt precis 

som alla andra inom Integrationsfonden. Båda medarbetarna tog upp detta som en fördel då 

man kunnat relatera till projektens upplevelser då man går igenom samma processer:  

                                                           
26 Jonsson, s 17-25 
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Det har ändå varit en fördel att vi varit just ett projekt, precis som de vi träffar. Vi får på så 

sätt ta del av samma vardag. 

 

Sen det här att vi också är ett projekt gör att vi är på samma nivå. [..]det har gjort oss mer 

jämbördiga att vi genomgått samma så att säga. Det tror jag. 

 

Inledningsvis i denna utvärdering hänvisades det till Danermark som menar att upplevelsen 

av jämlikhet är betydelsefull vid samverkansprocesser.27 I SIK:s fall ses det faktum att de 

själva är ett Integrationsfondsprojekt som en viktig aspekt för den upplevda jämbördigheten 

i mötet med andra projekt. Även om det inneburit mycket administrativt arbete så beskrivs 

det således som en tillgång att man gått igenom samma processer som de andra projekten 

man stöttar.  

 

Förflyttningen mellan de organisatoriska kontexterna har således inneburit att SIK projektet 

fått hantera de hierarkiska ordningar som, medvetet och omedvetet, kan skapas utifrån 

vilken kunskap som bedöms som mest värdefull. Vad gäller de geografiska förflytningar som 

gjorts sågs dessa både möjligheter och hinder. Dessa förflyttningar har varit tidskrävande för 

SIK projektet då det är långa avstånd mellan de projekt som SIK besöker och arangerar 

regionträffar med. Då SIK besöker nästintill samtliga projekt någon eller några gånger under 

projektens gång, så innebär det att dessa besök tar mycket tid i anspråk. Det kräver också 

mycket planering på förhand och efterarbete. Men under den tredje projektperioden har 

medarbetarna inte tagit upp detta i lika hög utsträckning som vid föregående projektperiod. 

De verkar vant sig vid att resorna tar mycket tid i anspråk. Att projekten uppskattar det stöd 

som SIK ger, vilket berördes i föregående stycke, gör också att medarbetarna inser 

betydelsen av att träffa projekten och att det finns ett stort värde i att genomföra resorna.  

Utöver de resor man gör inom Sverige så har de under den tredje projektperioden 

genomfört två transnationella resor. En SIK medarbetare berättade följande om hur flera 

projekt upplevde de transnationella resorna som givande: 

Alltså tanken var, en sak att göra transnationella resorna. Men också att projekten skulle ha 

möjlighet att mötas. Jag är ju fostrad i den här folkbildningen och den traditionen och vet utifrån 

arbete i organisationen och vet att när det är kurs, så är det kurs. Men vad händer på kvällen när alla 

                                                           
27 Danermark, s 49-55 
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är tvungna att mötas? Jo, en hel del. plötsligt börjar man prata om erfarenheter. Nästan bättre än 

kursen i många fall. Och så skapas nätverk, man lär känna folk och plötsligt tar folk ned gardinen.   

 

Samtidigt som resor till projekt, till regionträffar och de transnationella resorna kan innebära 

tidsmässiga hinder så är dessa en ofrånkomlig del av SIK:s verksamhet. Om de planeras och 

genomförs väl kan det ge positiva effekter för SIK och de projekt som besökts, som 

exempelvis att projekten själva, utan SIK:s inblandning, skapar en samverkan där man 

utbyter kunskaper och erfarenheter med varandra. Eller att SIK får med sig nya insikter efter 

en träff med projekt, som de senare tar med sig till framtida träffar. Att träffarna inte enbart 

utgörs av ett formellt program, utan att det även ges utrymme för informella samtal anses 

också av betydelse då SIK medarbetarna sett att det är vid dessa samtal som projekten 

verkligen lär känna varandra. Vid dessa informella samtal så brukar även projektledarna ”ta 

ned gardinen” som en medarbetare uttryckte det, och gå ifrån att göra en snygg och positivt 

laddad presentation till att, på ett mer personligt och fördjupat vis, prata om vilka 

erfarenheter, problem och hinder man stöter på inom sina projekt. Dessa informella 

diskussioner ses, av SIK medarbetarna, som viktiga för projektledarna då det ofta är i dessa 

samtal som de verkliga erfarenhetsutbytena äger rum mellan projekten. Samtalen brukar 

också leda till att projektledarna lär känna varandra och fortsätter ofta efter dessa samtal att 

ha kontakt och dra nytta av varandra. Dessa informella samtal ger således projektledarna 

möjlighet att, för att använda en återkommande term inom SIK projektet, synliggöra och 

diskutera varandras tysta kunskaper. Det är således tillfällen för projektledarna att dela med 

sig av sina verklighetsbilder och ta till sig andras.28 

 

Det har därför varit av vikt att dessa resor planeras och genomförs på ett sätt som ger 

projekten möjlighet till att mötas, även utanför ett fastställt program. Det beskrivs som en 

utmaning och balansgång att möjliggöra möten mellan projekt samtidigt som träffen måste 

innehålla ett program som tilltalar projekten. Detta är inte minst tydligt vid regionträffar, då 

projekten reser flera timmar för att ses över en halv dag. Men dessa resor och all planering 

kräver mycket tid. En medarbetare ansåg att SIK projektet borde varit ett större projekt då 

man ägnat sig åt många tidskrävande resor och aktiviteter, vilket på samma gång varit 

förutsättningen för SIK projektets verksamhet: 

                                                           
28 Danermark, s 26-27, s 30-31 
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Så är det att SIK egentligen varit för litet. Vi skulle behöva vara fler som jobbat aktivt. Att åka ut till 

projekt tar enorm tid. Bara ta sig till ett projekt i Sollefteå är ingen dagstur. Det tar flera dagar i 

anspråk. Det gör ju att man bränner tid o resurser för ett projekt. Men det är ju viktigt att komma ut 

till alla projekten, eller de flesta. 

 

5.5 Erfarenheter och kunskaper från projekt - hur tas de tillvara? 
En annan kärna i SIK projektet har varit att förespråka kunskapsspridning och tillvaratagande 

av erfarenheter från projekten. Eller för att använda en term som SIK medarbetarna 

återkommer till; ”att synliggöra projektens tysta kunskaper”. Detta anses viktigt då det kan 

motverka att ett projekt genomförs utan att kunskapen blir användbar för liknande 

pågående eller nystartade projekt. Det rör sig alltså om att främja en lärandeprocess där 

kunskapen från ett projekt inte försvinner utan kan nyttjas av projekt och verksamheter som 

står inför liknande utmaningar som Integrationsprojekten genomgått. Enligt en medarbetare 

talas det ofta om att projekten ska skapa modeller men samma medarbetare menar att det 

snarare handlar om att projekten samlar på sig viktiga erfarenheter:   

Jag är inte så säker på att de skapar modeller, men snarare viktiga erfarenheter. Men just det här att 

de stött på hinder, att de gått på pumpen. Och dom har sett problem som de inte tidigare sett, som 

de måste hitta lösningar på. Och det kanske är just dom erfarenheterna som är viktiga att bygga 

vidare på.   

[…] Då är det ju viktigt på något sätt att projekten blir implementerade i den ordinarie verksamhet, 

att det finns någon som tar hand om det här. 

 

Att man inte talar om färdiga modeller utan främst viktiga erfarenheter verkar, utifrån de 

samtal och intervjuer jag genomfört, grundas på att man anser att projekten utförs i så vitt 

skilda kontexter att det kan vara problematiskt att överföra tydligt formulerade modeller till 

andra sammanhang. Att ta tillvara erfarenheter anses viktigt då det i ett optimalt fall kan 

skapa en process där tidigare erfarenheter kan användas för att bygga upp nya satsningar på 

integrationsarbete i olika former. Svårigheten i detta ligger dock i att det, enligt samma 

medarbetare, sällan verkar finnas personer vid kommuner eller andra verksamheter som har 

till arbetsuppgift att samla in och synliggöra kunskaper och erfarenheter från olika former av 

projekt. Detta kan bli ett problem, särskilt i de exempel som en medarbetare tar upp nedan:  
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Men så är det, sätter man igång ett projekt så måste det tas hand om. Men vem tar hand om det när 

projektledaren försvinner? […] Då kan man undra om det finns någon i kommunen som arbetar med 

att samla in kunskaper och erfarenheter och samlar in o sprider vidare dem? […] 

Så det är en komplexitet i allt det här som vi har ställt frågor kring, men ibland får vi inget svar. Och 

ibland har man inte ens tänkt kring hur det blir efter projektets slut.[…] Alla vet hur man startar ett 

projekt, men hur avslutar man ett projekt? 

 

Den problematik som medarbetaren pekar på är något som återkommande diskuterats vid 

möten, regionträffar, samtal och intervjuer. Utifrån diskussionerna i dessa sammanhang 

verkar initiativtagare till projekten starta ett projekt och lägger ned mycket tid på att skriva 

ansökan, men där fokus läggs på utförande och måluppfyllelse, snarare än kunskaps- och 

erfarenhetsspridning. I flera fall beskrivs ett scenario där projektledare rekryteras till 

omfattande Integrationsfondsprojekt med komplexa mål och uppgifter, utan att ha fått en 

fullgod introduktion eller fått ta del av tidigare erfarenheter av liknande projekt. Detta 

scenario uppvisar likheter med Svensson och Brulins redogörelse av projektlogiken där 

projekt planeras, genomförs och dess aktiviteter redovisas i en rationell tanke om 

förutsägbarhet och förväntade resultat, men där konflikter och motsättningar inte ges 

utrymme för, samtidigt som kunskaps- och erfarenhetsspridning påbörjas i ett för sent 

skede.29 Att komma fram till vad detta beror på i denna utvärdering är svårt då det kräver 

djupare studier av varje enskild kontext där respektive projekt bedrivs. Det går således heller 

inte dra slutsatser om huruvida denna situation råder på en generell nivå, men den bild som 

framkommit utifrån min insamlade data, är att mål och genomförande ofta ges företräde 

framför processer, oväntade insikter och tillvarande av erfarenheter och kunskaper. En 

förklaring till att mål kommer före kunskap kan ligga i att det inom en organisation eller 

kommun kan finnas organisatoriska och strukturella ordningar och krav som inte ger 

utrymme för reflektion och synliggörande av kunskaper och erfarenheter från projekt. 

 

I sammanhanget bör det dock nämnas att det finns flera goda exempel på hur kunskap från 

projekt tagits tillvara inom den verksamhet som projekten är kopplade till. En SIK 

medarbetare tycker sig se att flera projekts erfarenheter har tagits tillvara i en ordinarie 

verksamhet:  

                                                           
29 Svensson & Brulin, s 22-23  
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Ja… i alla fall de större projektens erfarenheter tas i större del hand om. Men det bygger också väldigt 

på hur den förankringen ser ut från början och hur man tänker kring det här i början. […]  

Det verkar också finnas en bild av att många projekt slutar som en pärm i bokhyllan. Men jag vet inte 

riktigt hur det stämmer. För många år sen var det kanske så. Men jag tror att det åtminstone kommer 

spår av projekt, att det startas saker i spår av projekten.  

Citatet är intressant då det går emot bilden av att det sällan ges utrymme för 

kunskapsspridning och att erfarenheter från projekt inte övergår i en ordinarie verksamhet. 

Här framkommer alltså en annan beskrivning där erfarenheter faktiskt tas hand om. Citatet 

är också viktigt då det pekar på att det främst är större projekts erfarenheter som tas 

tillvara. Förankringen av projektet och hur man tänker kring projektets roll och betydelse i 

planeringsfasen ses också som avgörande för hur kunskaper och erfarenheter kan 

implementeras i en ordinarie verksamhet. En medarbetare menade också att vissa projekt 

blir mer långvariga, medan andra slutar i och med projekttidens slut:  

Det ju väldigt varierande, i vissa organsationer får projekten hållbarhet medan andra blir 

”tomtebloss”. Sen ska man kanske inte föraktra tomtebloss för dem kan säkert lysa upp och skapa 

effekter. Det är hela tiden det där, för projekt ska ju inte vara hela tiden och allt ska kanske inte blir 

ordinarie. Projekt ska vara att man får prova nånting. Ibland kan ett resultat vara att det här kanske 

inte var det bästa. Det behöver inte ses som ett misslyckande om det inte blir långsiktigt. Det är lite 

det som ligger i projektens natur. 

Synen på att projekt till sin natur är en temporär verksamhet och att det ligger i ett projekts 

natur att vara kortsiktig är viktig att belysa då det, enligt medarbetaren, ges utrymme för att 

inom en avgränsad tid prova något nytt som kan falla väl ut. Ett projekt som bedrivs inom en 

avgränsad tid kan också påvisa om en insats eller ett visst arbetssätt inte kommer fungera på 

lång sikt. Avgränsade projekt kan således, enligt medarbetaren, fungera som en plattform 

för att prova något nytt. Om ett projekt inte blir varaktigt behöver heller inte, enligt 

medarbetarens uppfattning, vara något negativt då kortsiktigheten i sig inte behöver 

innebära att det inte ger effekter. Det är snarare hur effekterna och erfarenheterna tas 

tillvara som är det viktiga.  

De två perspektiv som framkommit där det anses att många projekt faktiskt inte bara blir en 

”pärm i bokhyllan” samtidigt som kortsiktighet inte nödvändigtvis behöver ses som ett 

misslyckande, är intressanta och viktiga att lyfta fram då de visar perspektiv på projekt som 
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sällan tas upp. Samtidigt som dessa två perspektiv delvis går emot varandra, visar de på 

motsatsen till vad de anser vara gängse uppfattningar kring projekt, där talet om att projekt 

stannar i bokhyllan eller att kortsiktiga projekt är ett misslyckande verkar vara 

återkommande. SIK medarbetarnas perspektiv är således en motbild till dessa föreställningar 

kring projekt och pekar på att de genom nära samarbeten med många projekt fått insyn i hur 

komplex framväxten av ett projekt kan vara och att projekt, trots att det är en temporär 

verksamhet, kan ha olika typer av effekter, trots att projektet formellt är avslutad. Att SIK 

medarbetarna anser att en del av projekts kunskaper faktiskt tas tillvara och att kortsiktiga 

projekt inte behöver innebära ett misslyckande är således två viktiga insikter att föra fram till 

framtida projekt inom välfärdssektorn.  

5.6 Tillvaratagandet av SIK:s kunskaper och erfarenheter   
Mycket av SIK:s fokus ligger på att synliggöra tyst kunskap och uppmuntra en lärandeprocess 

där kunskaper och erfarenheter från projekt kan bidra till att projekten går framåt i sin 

verksamhet samt att denna process kan underlätta uppbyggnaden av liknande projekt eller 

verksamheter. Men att detta är en komplex uppgift blev tydligt då frågan om 

tillvaratagandet av erfarenheter och kunskaper från själva SIK projektet och om SIK projektet 

kommer implementeras i en ordinarie verksamhet diskuterats. Inom SIK har man arbetat 

med att slutföra rapporter, sammanställa en antologi där olika projekt fått skriva egna 

kapitel och kontinuerligt haft dialog med ESF rådet för att dela med sig av erfarenheter och 

rekommendationer inför framtiden. Men hur dessa erfarenheter i framtiden kommer andra 

till del är, enligt medarbetarna, svårt att veta idag. Att det kommer genomföras 

omstruktureringar och förändringar av Integrationsfonden är det främsta skälet till denna 

ovisshet. Men inom SIK projektet hoppas man att projektets kunskapsbidrag kommer till 

användning i framtiden, vilket en medarbetare ger uttryck för:   

 

Vi kommer ju göra klart alla de här rapporterna och lägga ut dem o hoppas det blir ett bidrag på 

något sätt. […] I den bästa av världar skulle det finnas ett sånt här projekt i framtiden där våra 

kunskaper skulle vara av vikt. Men det är jättesvårt att veta hur något blir framöver.  

 

SIK:s situation visar på hur komplext det i praktiken kan vara att implementera kunskaper 

och erfarenheter i en verksamhet efter det att projekt avslutas. I denna utvärdering ligger ett 

stort fokus på att summera SIK projektets tre projektperioder och försöka fånga projektets 
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kärna. En av dessa kärnor är att främja kunskaps- och erfarenhetsspridning från 

Integrationsfondsprojekten och att bidra till att projekts erfarenheter och kunskaper 

implementeras. Men samtidigt som man strävar efter detta upplever man inom SIK projektet 

svårigheterna och komplexiteten i att själva förverkliga detta, vilket en medarbetare anser 

vara problematiskt:   

Men det är problematiskt att när vi önskar att andra projekt ska implementeras, så kommer inte vårt 

arbete att göra det. 

 

Denna situation som SIK projektet beskriver påvisar betydelsen av att redan i projektets 

inledningsfas förankra och tänka hur projektet kan bidra med kunskaper och erfarenheter 

som kan byggas vidare kring efter det att ett projekt avslutas. Detta fall är också viktigt att 

belysa då det visar att man inom ett projekt kan lägga mycket arbetstid på att dokumentera 

och synliggöra kunskaper och erfarenheter, men att strukturer i omgivningen inte möjliggör 

en process av lärande och tillvaratagande för framtida projekt och verksamheter. I likhet 

med föregående stycke där projekts utrymme för analys och reflektion behandlades, ter sig 

implementering av projekt vara beroende av hur ett projekt förankras, vilka intentioner 

initiativtagare till projektet har samt hur den omgivande kontexten möjliggör erfarenhets- 

och kunskapsspridning. I detta sammanhang bör det dock nämnas att det inte går att veta 

om SIK projektets erfarenheter och kunskaper kommer framtida projekt och verksamheter 

till del. Det kan faktiskt bli så att SIK:s kunskaps- och erfarenhetsbidrag kommer att vara 

användbara och att alla rapporter och dokumentation som kommit ur projektet kommer 

utgöra ett kunskapsbidrag i framtidens arbete kring integration i Sverige. Att det blir så 

anses, enligt denna utvärdering, vara av betydelse då de erfarenheter som SIK projektet bär 

på kan sägas summera villkoren för hur det är att arbeta med integration i projektform i 

Sverige idag och vilka hinder och möjligheter som de olika projekten upplevt.    

Samtidigt anser en medarbetare att man är tillfreds med det arbete som bedrivits inom SIK 

projektet och att man nu ska arbeta med att skriva slutrapporter kring vilka erfarenheter och 

lärdomar som kommit ur SIK projektets tre år:  

 

Vi är nöjda att vi gjort det här, vi har gjort både bra och dåligt, men vi är ändå relativt nöjda. Vi 

publicerar våra saker i Diva och försöker föra fram på konferenser. […]Nu ska vi skriva en mer 

samlande rapport. Vi ska skriva en slutrapport men den blir kort o koncis. Sen ska vi skriva en publik 
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slutrapport som sammanfattar mer lärandet från att jobba som vi gjort också metoderna. Vi har 

ändå lärt oss mycket, att vi kan få ner det. 

Även SIK projektet omgärdas av komplexa strukturer och förändringar som gör frågan om 

hur SIK projektets erfarenheter tas tillvara oviss, så verkar båda medarbetarna uppleva att 

de genom att skriva slutrapporter arbetat aktivt för att erfarenheterna från SIK projektet kan 

tas tillvara i framtida integrationsprojekt.  

 

En slutsats utifrån detta stycke är att erfarenhets- och kunskapsspridning ofta lyfts fram som 

betydelsefullt, men att det i praktiken kan finnas en rad strukturella hinder som försvårar 

detta. Att synliggöra och förstå vilka dessa hinder har varit anses därför av betydelse för att 

på sikt kunna möjliggöra att erfarenheter och kunskaper faktiskt kommer till användning i 

framtida projekt och verksamheter. Det kan te sig något paradoxalt men SIK:s erfarenhet av 

svårigheten med att sprida och få omgivningen att ta tillvara erfarenheter och kunskaper 

från projekten är också en viktig erfarenhet i sig, som bör förmedlas vidare till framtida 

projekt inom integrationsområdet och välfärdssektorn generellt.  

 

6. Avslutande reflektioner  
Under SIK projektets tredje år har man ägnat sig åt flera nya moment. Bland de mest 

framträdande momenten var två transnationella resor, tematisering av de aktiviteter som 

arrangerats under året samt den antologi man författade tillsammans med flera 

Integrationsfondsprojekt. Man har utöver detta lagt mer tid på rapportskrivande. Dessa 

moment kan ses som en vidareutveckling av tidigare år då man tagit erfarenheterna från 

föregående projektperioder och omsatt dessa till att hitta nya former för att främja 

samverkan, kunskapsspridning och utveckla processtödet. Inom SIK har man även strävat 

efter att involvera projektledarna genom att låta dem vara värdar för regionträffar, skriva 

kapitel i antologin och arrangera workshops.  

 

I föreliggande utvärdering har erfarenheterna från SIK projektets tre år summerats och 

analyserats. Bland resultaten har det framkommit att SIK projektets verksamhet har utgjorts 

av en rad olika moment och arbetsuppgifter där det övergripande syftet varit att ständigt 

utveckla stödet till projekten samt bidra till en lärandeprocess där kunskaper och 
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erfarenheter synliggörs och utbyts. En annan viktig del av SIK:s verksamhet har varit att 

ständigt ha ett kritiskt reflekterande förhållningssätt till begrepp, värden och normer som 

integrationsprojekt ofta måste arbeta utifrån. Detta kritiska förhållningssätt har under tredje 

projektperioden betonats då man beskriver sin roll i relation till projekten som Critical friend. 

Inom denna roll ingår det att uppmana projekten att ställa kritiska frågor till sig själva som; 

vilken kontext man befinner sig i, vilka begrepp man använder inom sitt integrationsprojekt, 

vad man vill uppnå och varför man vill uppnå dessa mål?  I Critical friend rollen ingår även att 

SIK projektet ställer frågor till projekten om exempelvis metod, om man stött på hinder och 

hur man ser på det egna projektets utveckling. Syftet med dessa frågor och uppmanandet till 

ett kritiskt tänkande har varit att vara ett stöd för projekten att komma vidare i sitt 

integrationsarbete, vilket inte sällan beskrivs som ett komplext arbete då man som projekt 

ofta styrs av mål, budget och tidsplaner. Samtidigt omgärdas integrationsarbete av en rad 

komplexa begrepp som man måste arbeta mot och samtidigt förhålla sig till. Det ter sig 

därmed kontinuerligt finnas ett behov av processtöd, eller en Critical friend, från en extern 

part som med ett ”utifrån perspektiv” kan observera ett projekt och, tack vare tidigare 

erfarenheter av möten med projekt, identifiera eventuella hinder och komma med 

konstruktiva frågor. Det går således att fastslå att man inom SIK projektet varit ambitiösa i 

sin strävan att utveckla och förbättra möjligheterna för att ge projektledarna stöd i deras 

vardagliga arbete.  

 

Utöver att vara en Critical friend har man genom att ge alla aktiviteter temat 

Medborgarkunskap uppmuntrat och givit projekten verktyg för kritisk reflektion kring sina 

egna utgångspunkter vad gäller normer, begrepp och värden kopplade till 

integrationsarbete. Ambitionen var att detta tema skulle löpa som en röd tråd genom hela 

projektperioden och att det skulle öka projekts möjlighet att distansera sig från sitt eget 

projekt för att förstå och kritiskt analysera bakomliggande normer och värden som styr och 

påverkar det egna projektet.    

6.1 Tyst kunskap som fundament  
Det tema som visat sig utgöra fundamentet för SIK projektet är tyst kunskap då kärnan för 

projektets arbete varit att främja synliggörandet, tillvaratagandet och utbyten av tyst 

kunskap. Att SIK projektet behövts motiveras av att integrationsfondsprojekten har ett 
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behov av en samverkansarena eller forum för att utbyta de tysta kunskaper som projekten 

bär på. När medarbetarna beskriver SIK projektet och de andra projekten så löper tyst 

kunskap som en röd tråd genom i stort sett alla resonemang. De aktiviteter man ordnar i 

form av enskilda besök hos projekt, regionträffar, konferenser och transnationella resor ter 

sig i huvudsak genomföras för att synliggöra projekts tysta kunskaper och skapa dialog 

mellan projekten.  

Att synliggöra projekts tysta kunskaper uppfattas som en nyckel till framgång för projekten 

och för framtida integrationsprojekt. Att det finns en plattform eller forum för projekt att 

diskutera sina tysta kunskaper anses vara viktigt då utbytet av dessa kunskaper ger insikter 

och perspektiv som man kanske inte kommit fram till inom det egna projektet. Att mötas vid 

en regionträff eller andra sammanhang är alltså ett tillfälle för projekten att lyfta blicken och 

få insyn i hur man arbetar inom andra projekt. Att dessa tillfällen för utbyten ordnas anses 

även betydelsefullt då projektledarnas arbete, enligt SIK medarbetarna, utgörs av att 

genomföra mycket aktiviteter och administration samtidigt som man måste förhålla sig till 

budget, projektplaner och mål. Dessutom präglas projektledarnas arbete av mycket 

ensamarbete. Att komma ifrån sin vardag och möta andra verklighetsbilder30 kan därmed 

vara ett tillfälle att få nya perspektiv och ett avbrott från vardagen som kan ge ny energi. Att 

synliggöra och dokumentera projekts tysta kunskaper är också viktigt för att skapa en 

process där erfarenheter från tidigare projekt kan komma pågående eller planerade projekt 

till del. Det handlar således om att under projektets gång delta i en process av utbyten, men 

även att arbeta för att ett projekts tysta kunskaper tas tillvara efter det att ett projekt 

avslutats.  

Värt att nämna är att även SIK projektet burit på mycket tyst kunskap som man försökt 

belysa vid regionträffar och sammanfatta i olika rapporter. Uppgiften att synliggöra och 

utbyta tyst kunskap har således skett i interaktion mellan SIK projektet och de andra 

projekten. Det är sålunda inte uteslutande en uppgift för de projekt som SIK möter, då även 

SIK burit på mycket tyst kunskap och haft nytta av de tysta kunskaper som de andra 

projekten berättat om. 

 

                                                           
30 Danermark, s 26-27, s 30-31 
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6.2 Hinder för att synliggöra tyst kunskap  
Denna process som beskrivs ovan är ett idealfall. I många fall verkar denna process, enligt 

SIK medarbetarna, ägt rum men man har under de tre åren identifierat flertalet hinder för 

att denna process ska realiseras fullt ut. Bland de mer uppenbara och synliga hindren är de 

geografiska avstånden mellan projekten och att man är upptagna med att arbeta inom det 

egna projektet och därmed har svårt att prioritera andra aktiviteter. Men det finns även en 

rad strukturella och underliggande hinder för att utbyten av detta slag kan realiseras. Ett av 

dessa hinder är att kunskap, i linje med Alvessons syn på kunskapsbegreppet, kan skapa 

hierarkier där parter med ”rätt” kunskap blir de som levererar kunskap och de som inte 

besitter denna kunskap blir mottagare.31 Även om man inom SIK projektet aktivt arbetat för 

att motverka detta så har man sett att akademisk kunskap, både medvetet och omedvetet, 

innebär en högre status än praktiknära kunskap. Inom SIK har medarbetarna upplevt att det 

faktum att de haft sin bas i ett universitet ofta ses som en form av statusmarkör. 

Förväntningarna blir därmed även höga på att de ska leverera svar och lösningar vilket de 

inte alltid kunnat. Dessa förväntningar och hierarkiska ordningar skapas genom att de i olika 

sammanhang fått höra uttryck som ”här kommer vår thinktank” eller ”jag vet inte, jag har 

inte läst (på universitet)”.  

Att projekten inom Integrationsfonden kommer från olika organisatoriska och geografiska 

kontexter bidrar till att de olika projekten kan ha olika verklighetsbilder32 kring 

integrationsarbete och olika uppfattningar om vad begrepp som kunskap, integration och 

samverkan egentligen innebär. Att projekten har olika mål, projektplaner och budget att 

förhålla sig till är också faktorer som bidrar till att skillnader föreligger mellan projektens syn 

på integrationsarbete, centrala begrepps innebörd och vilka förutsättningar som ges för att 

genomföra integrationsarbete. Det ter sig således vara så att projektens organisatoriska 

tillhörigheter bidrar till att skapa ramar för hur projekten förhåller sig till och förstår det 

egna projektets mål och centrala begrepps innebörd. Dessa ramar kan således bidra till att 

skapa handlingsvanor för det egna projektets integrationsarbete. Dessa vanor kan sedan, 

som Molander påvisar, tas för givna och därmed bli svåra att överföra och därmed utgöra en 

del av den tysta kunskapen.33 

  
                                                           
31 Jonsson, s 17-25 
32 Danermark, s 26-27, s 30-31 
33 Molander, s 42-45 
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Samverkan mellan många organisationer innebär möte mellan olika verklighetsbilder. 

Uppfattningar kring centrala begrepps innebörd kan även skilja sig åt då det vid en träff 

exempelvis kan talas om integration men att de deltagande parterna kan ha vitt skilda 

uppfattningar om begreppets innebörd. Projekten har dessutom olika förutsättningar för att 

bedriva sitt integrationsprojekt då de har olika mål, projektplaner och budget att förhålla sig 

till. Det egna projektets verklighet kan också vara svår att fullt ut återberätta då verkligen, 

enligt Molander, kan ses som outtömlig.34  

Hierarkiska ordningar kan även skapas i dessa möten då vissa organisationer kan anses ha 

högre status än andra och att vissa former av kunskaper kan ses som mer ”värdefull” än 

annan kunskap. Det kan således finnas risker för att den mer ”värdefulla” kunskapen syns 

mer än kunskap som anses som mindre betydelsefull.35 Att lyfta alla dessa aspekter anses 

betydelsefullt då det bidrar till en förståelse för att alla projekt som samverkar inte är 

jämlika från början. Inom SIK projektet har de strävat efter att motverka detta genom att 

involvera projekten på olika sätt, förhålla sig ödmjukt till projekten och lyssna för att 

möjliggöra en upplevelse av jämlikhet mellan projekten, vilket Danermark lyfter som 

betydelsefullt för en fungerande samverkan.36 

I medarbetarnas beskrivningar av tyst kunskap visade sig Molanders teori om den tysta 

kunskapens tre innebörder; verkligheten som outtömlig, kunskaper som handlingsvanor som 

tas för givna och den tystade kunskapen till följd av makt och status göra sig gällande som en 

teoretisk ram för att förstå vilka hinder som kan föreligga i arbetet med att synliggöra tyst 

kunskap.37  

 

6.3 Motpol till projektlogiken 
I utvärderingens inledning presenterades Svensson och Brulins teorier om en projektlogik, 

vilken, enligt författarna, präglas av en rationell tanke där medel väljs, aktiviteter genomförs 

och resultat uppnås. Denna logik bygger på en samförståndstanke utan motsättningar där 

målen och bästa lösningen likställs och där resultat antas kunna överföras oavsett kontext. 

Att synliggöra processen ses inte som viktig då resultatet är det som prioriteras. Att projekt 

utgår från bestämda mål, är tidsbestämt, har extern finansiering och bedrivs vid sidan av 
                                                           
34 Molander, s 42-45 
35 Molander, s 42-45 
36 Danermark, s 49-55 
37 Molander, s 42-45 
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ordinarie verksamhet ses som faktorer som försvårar långsiktighet. Författarna skriver vidare 

att ”kommunikation av resultat, erfarenhetsspridning och kunskapsbildning kommer in i ett 

alltför sent skede och är alltför kontrollerande istället för utvecklingsstödjande.”38 Utifrån 

denna projektlogik verkar det inte ges utrymme för kunskaps- och erfarenhetsspridning och 

utbyten. Utifrån intervjuerna med SIK medarbetarna verkar denna logik även, till stort del, 

göra gällande för Integrationsfondsprojekten och det är just mot denna bakgrund som SIK 

projektet finns, då man utgör en motpol till denna logik med deras starka betoning på att 

mötas, kritiskt reflektera, sprida och utbyta kunskaper och erfarenheter. Det bör dock 

nämnas att det från ESF rådets sida förespråkas att man sprider, tar tillvara och utbyter 

kunskaper och erfarenheter. Det finns även exempel på projekt som får stöttning av dess 

egna organisation och det finns även flera exempel på projekt som blivit permanenta eller 

åtminstone givit långsiktiga effekter. Men trots detta så verkar ändå projektlogiken beskriva 

situationen för flertalet Integrationsfondsprojekt där resultat, mål, planer och att genomföra 

aktiviteter är det som ska prioriteras. Att sprida och utbyta kunskaper och erfarenheter och 

belysa processer för hur projekt utvecklas och växer fram verkar det överlag ges mindre 

utrymme för. Utrymme till att förhålla sig kritiskt reflekterande till de normer, begrepp och 

värden som kan utgöra grunden för integrationsarbete verkar heller inte finnas i någon 

högre utsträckning för projekten. Forum för att diskutera tyst kunskap som kommer ur det 

egna projektet och ha andra att ventilera tankar, problem och hinder med verkar heller inte 

finnas överlag, då projektledarna ofta befinner sig vid sidan om ordinarie verksamheter 

vilket ofta innebär mycket ensamarbete. Det är, enligt min uppfattning, någonstans i denna 

projektlogik som SIK projektet fyller sin funktion som motpol. Utöver att man uppmuntrar till 

att synliggöra tyst kunskap, att ge projekten verktyg för kritiskt tänkande, så strävar SIK 

projektet efter att få projekten att se bortom mål och resultat och snarare fokusera på de 

komplexa processer som pågår i projektens framväxande, utveckling och vardag. Detta fokus 

på process innebär inte att man inom SIK anser att projekten inte ska arbeta mot mål och 

resultat. Det man strävar efter är att projekten att inte utslutande fokuserar på mål, utan 

även reflekterar kring de proceser som sker inom projekten och vilka resultat och effekter 

som kan komma ur dessa processer.  

 

                                                           
38 Svensson & Brulin, s 22-23 
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Vad SIK projekt stått för och vad projektet bidragit till för framtiden kan således 

sammanfattas i att man varit en motpol till projektlogikens fokus på mål och resultat. Detta 

har man arbetat mot genom att ge projekten ett processtöd där fokus legat vid ett kritiskt 

förhållningssätt till normer, begrepp och värden, att synliggöra tyst kunskap och ta tillvara på 

projektens kunskaper och erfarenheter. Man har strävat efter att få projekten att reflektera 

över de komplexa processer som pågår inom projekten istället för att enbart fokusera på mål 

och resultat. Samarbete, dialog och utbyten mellan projekten har även utgjort en central del 

av SIK projektets verksamhet. Allt detta har man arbetat för genom att förhålla sig reflexivt 

till projekten, försöka få alla projekt att komma till tals, lyssna till projekten och förhålla sig 

ödmjukt till projekten. En viktig aspekt i detta är även att SIK inte varit huvudaktör i relation 

till de andra projekten, utan att de varit ett projekt som alla andra och därmed deltagit i en 

gemensam samverkansprocess. 

SIK projektet kan sammantaget ses som modell för framtiden då projektet fungerat som en 

motpol till projektlogikens fokus på mål och resultat, då det kontinuerligt arbetats för att ge 

de olika integrationsfondsprojekten verktyg för kritisk reflektion, möjliggöra kunskaps- och 

erfarenhetsutbyten, att belysa tyst kunskap och att synliggöra de komplexa processer som 

sker i projektens framväxande.  
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