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Inledning
I. Vad är kraftsamling?
I den första delen av metodboken beskrivs vad Kraftsamling är för typ av arbetssätt och bakgrunden
till varför Kraftsamling som arbetssätt växte fram.
II. Kraftsamlingsmodellen
Det andra kapitlet beskriver arbetssättet. För det första beskrivs Kraftsamlingens komponenter och
beståndsdelar. Exempelvis nödvändiga roller, resurser, verktyg och strukturer som behöver skapas eller
kopplas till Kraftsamlingsarbetet. Därefter beskrivs arbetssättet och kraftsamlingens olika faser som
går genom initiering, uppbyggnad, problemtackling och implementering/förvaltning. Vidare presenteras
praktiska tips och lärdomar löpande i texten.
III. Fördjupning – främjande och förebyggande arbete, om medskapande
samt problemtackling
Metodbokens sista del fördjupas och utvecklas de resonemang och teorier som ligger till grund för
Kraftsamlingen. Ambitionen är att etablera en tydligare koppling till rådande forskning. I fördjupningsdelen beskrivs det förbyggande arbetssättet, folkhälsoplanering, utmaningar med gränsöverskridande
samverkan, svårigheter och möjligheter med medskapande och delaktighet och på vilket sätt arbetet med
problemtackling bör organiseras. I fördjupningsdelen följer också några praktiska rekommendationer.
IV. Bilagor
Här presenteras exempel och modeller som används i Kraftsamlingen.
V. Referenser
Referenser till litteratur och vetenskapliga artiklar.
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Tio viktigaste lärdomar

Processledare spelar en
avgörande roll för ett
fungerande gränsöverskridande samarbete.

Medskapande kräver aktiv
facilitering och det
behöver ges förutsättningar för den tid det
kräver.

Skapa tillfällen som gör
möjligt att stanna kvar i
konfliktfyllda situationer och
där aktörer kan uppmärksamt lyssna på varandras
synpunkter, kunskaper, behov,
kritik och farhågor.

Stöttande chefer och
ledning som förankrar och
löser mål-, värde- och
resurskonflikter som
uppstår.

Etablera en tillåtande och
kreativ miljö där professionen, invånare och civilsamhället kan mötas kring
lokala utmaningar.

Viktigt att etablera tillitsfulla
relationer mellan förvaltningar och mellan kommunen
och lokalsamhället.

Jobba intensivt, kunskapsoch utmaningsdrivet med
att tackla problem.

Bygg kunskap och insikter
stegvis – exempelvis genom
experiment och utvärderande.

Medskapande arbetssätt
måste utgå från lokala
förutsättningar i form av
lokala nätverk, relationer,
kompetens och behov.

Att bygga relationer och
arbeta med stadsdelsomvandling tar tid, man
behöver hålla i och hålla ut.
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I.
Vad är
kraftsamling?
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Vad är en kraftsamling för dig?
Kraftsamling för mig är när många olika aktörer går samman för
att göra något bra och meningsfullt tillsammans. Detta kan vara
förbättra en plats, byggnad eller sitt närområde. I detta fallet
stadsdelen Sjöbo.

Vilka är dina erfarenheter av kraftsamling sjöbo?
Det är alltid en utmaning med projekt. I detta fallet var det
dessutom många olika aktörer med. Jag tror att det är nödvändigt
för framtidens utmaningar att vi arbetar tillsammans. Vi måste
hjälpas åt med respektive parts kunskap och insikter att hitta nya
arbetssätt.

Kerstin Hermansson.
Kommunalråd (C)
Vad är en kraftsamling för dig?

En kraftsamling är för mig att många aktörer såväl offentliga som privata och
föreningsliv går samman för att lösa en fråga. Insatserna skall ske i ordnad och samlad
form alltför att uppnå största och bästa resultat. Vissa kraftsamlingar lever över
längre tid medan vissa kan ha en kortare livslängd.

Vilka är dina erfarenheter av kraftsamling sjöbo?
Erfarenheterna från min sida av Kraftsamling Sjöbo är att detta kanske ett av de
första tillfällen där vi tillsammans just tog varandra i hand och ville göra skillnad,och
min upplevelse är att vi inom flera områden gjort skillnad och inom andra behöver
hänga i ytterligare en tid.

Hur ser du att satsningar kan leva kvar utan en projektorganisation?
Svante Stomberg
Stadsdirektör

Projekt kan vara en bra form för att starta upp ett förändringsarbete och få fokus på
frågorna men att det över tid måste in i ordinarie form. Detta innebär också vikten av en
gemensam bild på vad man vill uppnå, men också vikten av att när en projektorganisation
startar upp att tanken kring implementering och övergång in i ordinarie verksamhet sker om
inte parallellt så i alla fall tidigt
.

Vad är en kraftsamling för dig?

Det handlar om att kraftsamla kring en specifik uppgift, händelse, uppdrag
eller liknande. Det betyder också att flera samverkansparter går ihop för att
arbeta mot ett gemensamt mål med en tydlig riktning.

Vilka är dina erfarenheter av kraftsamling sjöbo?
Förändring kräver tid och tålamod samt ett konsekvent handlande från de
medverkande samverkansparterna i kraftsamlingen. Det handlar om uthållighet,
ledarskap och lyhördhet. Kraftsamlingen ska bygga på Sjöbobornas egen förmåga
att förändra sin situation – och utifrån det så måste de goda krafterna ta ett
steg fram och få ett understöd av staden och övriga medverkande.

Hur ser du att satsningar kan leva kvar utan en projektorganisation?
Det fortsatta arbetet är det svåraste – men borde samtidigt inte vara det. Det
handlar väldigt mycket om vilket förhållningssätt och ledarskap staden vill uppvisa. Här
har samtliga aktörer i kraftsamlingen ett gemensamt ansvar att ”bjuda upp” till ett
fortsatt metodiskt arbete.
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Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Introduktion
Social rådgivning, aktiv förskolepedagogik eller hembesök kommer aldrig att kunna vara viktigare än
exempelvis arbete som ger försörjning, tillgång till bostäder, tillgänglig sjukvård, fungerande familjesituation eller sammanhållna grannskap där barn får möjlighet att stöta på positiva förebilder.
(fri översättning av Zigler, 2000, p, xiii)

Kraftsamling handlar om som ordet antyder en mobilisering av resurser och gemensamma krafter
kring någon form av utmaning. Det tillfälliga, utmaningsdrivna och fokuserade arbetssättet är inte
någonting nytt utifrån ett internationellt och historiskt perspektiv. Liknande arbetssätt har genomförts världen över, studerats ingående och åstadkommit varierande resultat. (c.f. Hall, 1980; Selznick,
1984/1949; Warren, Rose, & Bergunder, 1974) Kraftsamlingen är inte heller ett helt nytt arbetssätt
i Borås. Under perioden 2001-2007 skedde exempelvis under kommundelstiden ett arbete som kallades för ”Krafttaget” som fokuserade på sociala och ekonomiska utmaningar kopplat till stadsdelen
Sjöbo. Studier av samhällsförändring och på vilket sätt problemtacklingen bör organiseras har lyft
fram nödvändigheten av det stegvisa arbetssättet som bygger på utforskande, prövande och ständig
förankring (e.g. C. Lindblom, 1959)
Samtidigt har tillfälliga och utmaningsdrivna arbetssätt ökat i popularitet under de senaste decennierna. Den stora skillnaden idag är att fler aktörer förutsätts vara delaktiga i omställningsarbetet, vilket
innebär olika former av partnerskap eller gränsöverskridande projekt som samlar ideella krafter, företag,
offentliga aktörer, forskare och invånare. Det handlar inte länge om direkta statliga satsningar, utan
arbetet förutsätts organiseras och resurssättas på den lokala nivån. Detta innebär också ett större fokus
på förhandling mellan människor och behovet av bred förankring över ansvars- och i ntressegränser. Inom
den samhällsvetenskapliga diskussionen kallas liknande arrangemang för governance eller ”interaktiv
styrning”. Gränsfrågor, gränsarbete, gränsgångare och på vilket sätt det gränsöverskridande arbetet kan
organiseras har diskuterats flitigt inom forskningen under de senaste decennierna. (e.g. van Meerkerk
& Edelenbos, 2018a; van Meerkerk & Edelenbos, 2020; Williams, 2012)
Det som gör Kraftsamling Sjöbo unikt är medvetenheten om de svårigheter och utmaningar som ett
gränsöverskridande och lokalt arbete kan innebära. I Kraftsamling Sjöbo står organisering och de
organisatoriska strukturerna i fokus. Det vill säga, på vilket sätt det gränsöverskridande arbetet bör
genomföras, vilka roller och funktioner som krävs, vilka fallgropar det finns och på vilket sätt olika
typer av hinder kan hanteras. Denna metodbok är ett sätt att beskriva några av de lärdomar som
gjordes under arbetet.
Bakgrund

Arbetssättet som beskrivs i denna metodbok bygger på erfarenheter från projektet Kraftsamling Sjöbo
som startade formellt i slutet av 2017. Kraftsamling Sjöbo gick ut på att utveckla och testa för kommunen
nya arbetssätt som skulle göra det möjligt att tackla samhällsutmaningar i ett avgränsat geografiskt
område. Kraftsamling Sjöbo växte fram ur en problembild som var kopplat till stadsdelen Sjöbo. I
början av 2016 började lokala företag, kommunala verksamheter, föreningar och lokala intressenter
träffa varandra i det nyskapande Områdesnätverket på Sjöbo. Kommundelarna och stadsdelskontoren
hade avskaffats och istället skapades nya informella mötesforum för samordning mellan verksamheter
som hade ett ansvar eller intresse kopplat till Sjöbo. I Områdesnätverket lyfte flera aktörer fram att det
fanns sociala utmaningar på Sjöbo som kommunen bör ta tag i innan problemen förvärras. Det fanns
även en insikt bland professionen att kommunen inte ensamt råder eller förmår att hantera komplexa
samhällsutmaningar. Det fanns en medvetenhet om att resurser, kompetens och ansvar är utspridda på
olika expertförvaltningar och organisationer som har sina respektive förutsättningar, ansvarsområden
och uppdrag. Dessa utspridda resurser behöver samlas och koncentreras på en gemensam uppgift. Med
andra ord krävs det en gränsöverskridande samverkan och praktisk samarbete mellan förvaltningar,
bolag, myndigheter, företag, civilsamhället, akademin och offentliga institutioner. Tillsammans skulle
man bidra till en hållbar omställning av Sjöbo. Medskapande och ökad delaktighet blev viktiga ledord
för arbetet.
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Kraftsamling Sjöbo var delvis sprungen ur de insikter och erfarenheter som Borås Stad hade gjort
kring satsningar som Sociala Investeringar (2013–2016), Välfärdsboksluten och Innovationsplattform
Borås (2013–). Arbetet med sociala investeringar och innovationsplattformen hade tydligt visat vilka
utmaningar som samarbete över förvaltnings- professions- och organisatoriska gränser innebär i
praktiken. När gränser överlappar uppstår det ofta mål- och värdekonflikter som kan vara svårt
att lösa i en linjeorganisation. Svårare frågor riskerar att ”trilla mellan stolarna” och ansvaret kan
av delaktiga aktörer uppfattas ligga på ”ingen, någon, vemsomhelst eller alla”. Därför etablerades en
gränsöverskridande Styrgrupp bestående av politiker, förvaltningschefer och chefsrepresentanter från
delaktiga organisationer. Styr- och ledningsgruppen tog det formella ansvaret för Kraftsamling Sjöbo.
Erfarenheter från tidigare gränsöverskridandeprojekt hade också belyst vikten av social facilitering,
behovet av att hantera organisatoriska mellanrum1 när de uppstår och vikten av ett gränsöverskridande
ledarskap. Detta blev anledningen till att kommunen tillsatte en kombinerad process- och projektledare för Kraftsamlingen. Innovationsplattformen agerade som en stöttepelare för processledaren.
När kommundelsorganisationen avskaffades 2016/17 i Borås blev det svårare rent formellt att fokusera
insatser kopplat till ett geografiskt område. Delvis på grund av att det inte lägre fanns ett politiskt ”helhetsansvar” kopplat till geografiska områden i Borås Stad. Den nya organisationen innebär tydligare
gränser mellan olika välfärdsområden som skola, vård, socialtjänst, kultur och omsorg. Kraftsamlingen
blev en praktisk lösning för att kunna åstadkomma samordning och koordinering i den nya centraliserade facknämndsorganisationen. Det gör också att kraftsamlingsmodellen kan vara intressant för
andra kommuner som har avskaffat eller är på väg att avskaffa kommundelsorganisationen.
Kraftsamling Sjöbo bygger på medskapande som filosofi och arbetssätt. Detta innebär att de som bor
och verkar i området skall göras delaktiga i arbetet. Det vill säga, kunskap, problembild, policy och
åtgärder skall formuleras tillsammans med professionen, politiker, invånare, företag, myndigheter
och föreningsliv som verkar i området. Denna medskapandeambition innebär också att olika världar
behöver korsas. Den byråkratiska och det sociala. En viktig erfarenhet från Kraftsamling Sjöbo var
vikten av att skapa och upprätthålla levande bryggor mellan dessa världar. Dessa bryggor måste skapas
aktivt av gränsgångarroll som måste ha möjlighet och tillåtelse att röra sig fritt mellan dessa världar.
Tillitsfulla relationer är avgörande för att bryggan skall kunna upprätthållas.
Projektet Kraftsamling Sjöbo som började i slutet av 2017 var enligt ursprungsmodellen tänkt att
pågå under tre plus två år. Under det första året byggdes kraftsamlingsmiljön upp, ett medborgarlabb
etablerades, ett arbete startade med att identifiera samhällsutmaningar och utveckla ny kunskap.
Samtidigt etablerades nödvändiga relationer mellan kommunala förvaltningar, myndigheter, invånare,
regionen, bostadsbolag, föreningar och företag. Nya samarbetsforum och gränsöverskridande arbetssätt
växte fram. En tydlig lärdom var att process- och projektledaren spelar en avgörande roll för att kunna
åstadkomma nödvändig samordning och få den stora mångfalden av aktörer att agera och mötas på
ett gränsöverskridande sätt. Kunskap utvecklades gemensamt, nödvändiga åtgärder identifierades
och åtgärdsplaner togs fram och beslutades av politiker. Den sista fasen i Kraftsamlingen handlar
om implementering och genomförande av de nödvändiga åtgärder, satsningar eller investeringar som
Kraftsamlingen hade arbetat fram under den initiala fasen. De nödvändiga organisatoriska förändringar, strukturer eller processer som är viktiga att upprätthålla, skulle enligt Kraftsamlingsmodellen bli
bestående efter att Kraftsamlingen avslutas. Exempelvis enades man om att skapa ett Allaktivitetshus
på Sjöbo som samlar kommunens verksamheter, föreningar och civilsamhället.
Kraftsamling Sjöbo hade som målsättning att utveckla stadsdelen Sjöbo till ett hållbart, attraktivt
och välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. De
erfarenheter och lärdomar som gjordes inom ramen för Kraftsamling Sjöbo ligger till grund för
Kraftsamlingsmodellen som presenteras i denna metodbok. De samhälleliga effekterna av Kraftsamling
Sjöbo är inte utvärderade i dagsläget, men själva arbetssättet har studerats och dokumenterats av
Högskolan i Borås och RISE Research Institute of Sweden. (e.g. Ernits, 2020)
1

Tyrstrup (2007
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FIGUR 1. Kraftsamlingen möter invånare på Torget på Sjöbo. (Foto: Borås Stad)

Förebyggande och främjande arbete

Fördelarna med ett förebyggande arbetssätt har stöd i forskning. Studier visar exempelvis att förebyggande satsningar kan innebära kostnadsbesparingar på mellan 24 och 80 kronor per spenderad
skattekrona på efterhandsåtgärder. (Felner, Felner, & Silverman, 2000) Det vill säga, det förebyggande
arbetssättet kan potentiellt förebygga framtida problem och minska samhällskostnader. (c.f. Lundberg
R., Samuelsson, & Malmquist, 2018) Tidigare studier och erfarenheter visar att det är viktigt att
jobba med en dubbel strategi som går ut på att både främja positiv utveckling och att förebygga negativ
utveckling. (Felner et al., 2000)
Kraftsamlingen handlar för det första om att främja och stärka det som fungerar i lokalsamhället.
Med andra ord stärka det som bevisligen fungerar och får verksamheter att fungera och människor
att må bra. Och för det andra handlar det om att förebygga, bromsa eller motverka negativ social och
ekonomisk utveckling. Det förebyggande och främjade arbetssättet förutsätter kunskap om de lokala
sammanhangen och specifika utmaningarna. Kraftsamlingen måste bygga på aktuella forskningsrön,
expertkunskap, erfarenhetsmässig kunskap och aktiv analys som omsätts stegvis till riktade åtgärder,
insatser och proaktiv samhällsplanering.
Det främjande och förebyggande arbetssättet bygger på ett utvecklingsperspektiv som går ut på att
förändra de förutsättningar som riskerar att skapa negativ utveckling och stärka de förutsättningar
som skapar positiv utveckling. (e.g. Felner et al., 2000, p. 20) Det främjande och förebyggande arbetet i Kraftsamlingen fokuserar på befolkningsnivån och strukturer. Både rådande strukturer och
eventuella strukturer som saknas eller behöver förändras. Arbetssättet kompletterar således pågående
verksamheter och insatser som sker på individ- och familjenivå.
Åtgärder kan exempelvis handla om förbättrad offentlig service och välfärdstjänster, stärkt utbildning,
tillhandahålla mark eller lokaler för företag, organisationsförändringar, investeringar i lokalsamhället,
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nybyggnation, trygghetshöjande åtgärder i närmiljön, trafikåtgärder, folkhälsosatsningar, renovering
eller upprustning av fysisk bebyggelse eller skapande av mötesplatser som möjliggör samarbete över
gränser. Involvering av civilsamhället och invånare är nyckel för framgång, vilket bekräftas av tidigare
studier. (c.f. Clemens, 1999; Connick & Innes, 2003)
Vilka åtgärder som bör ske och när, arbetas fram gemensamt av aktörerna som deltar i Kraftsamlingen
baserat på lokala utmaningar, förutsättningar och de behov som invånare, verksamheter, företag
eller civilsamhället lyfter fram. Många av de problem som eventuellt identifieras och hanteras av
Kraftsamlingen är av komplex karaktär. Detta innebär att det sannolikt inte finns enkla eller snabba
lösningar. (Rittel & Webber, 1973) Det handlar lika mycket om att skapa förutsättningar för ett långsiktigt stärkande arbete där frågor tacklas gemensamt. Kraftsamlingens fokus på strukturer innebär också att
den kommunala organisationen kan behöva förändras, nya arbetssätt utvecklas, nya samverkansforum
etableras eller att organisationen måste anpassas i relation till en viss problembild beroende på vilken
kunskap som framträder. Samtidigt visar studier att förändringar av rådande strukturer ofta utmärks
av trögheter och motstående intressen. (e.g. Hannan & Freeman, 1984; Selznick, 1984/1949) Detta
är en viktig faktor att ta hänsyn till i Kraftsamling som ett tillfälligt arbetssätt. Det förutsätter aktivt
politiskt ledarskap, möjlighet att mobilisera resurser när det uppstår behov och flexibilitet i organisationen. Kraftsamlingen fokuserar främst på strukturer och befolkningen i ett visst område och kan därför
förstås som ett sätt att bygga kapacitet och initiera långsiktig positiv utveckling. (c.f. Wildavsky, 1979)
Utmaningsdrivna, gränsöverskridande och tillfälliga arbetssätt

Under de senaste åren har Borås Stad skapat mer eller mindre tillfälliga och problemdrivna arbetssätt
för att kunna tackla frågor som den ordinarie byråkratin har svårt att hantera. Exempelvis på grund
av resursbrist, rådande kompetensläge, starka gränser eller på grund av ett delat eller otydligt ansvar.
Det finns behov av att stanna kvar och trassla med komplexa frågor som involverar olika professioner,
organisationer, intressenter och beslutsnivåer. Många komplexa frågor kräver intensivt samarbete över
gränser och tillfällig resurs- och kompetensförstärkning som kan vara svår att åstadkomma i den
traditionella offentliga byråkratin som styrs av tydliga uppdrag och årlig budgetplanering. Det kan
exempelvis handla om behovet av intensivt samarbete över professionella, politiska eller organisatoriska
gränser; eller samverkan med akademi, myndigheter, företag och/eller invånare. I Borås Stads organisation återfinns åtminstone fyra specifika organisatoriska miljöer som möjliggör gränsöverskridande
samarbete och tackling av utmaningar.
1. INNOVATIONSPLATTFORM BORÅS (2013-). Innovationsplattformen är en öppen miljö som är
skapad för att underlätta och främja gränsöverskridande samverkan och innovationsarbete.
Innovationsplattformen är en mötesplats mellan kommunen, civilsamhället, näringsliv, akademin och lokala intressenter.2 Plattformens uppgift är att stödja innovationsarbete, främja
gränsöverskridande samverkan och se till att lovande eller viktiga forsknings- eller innovationsidéer fångas upp och blir genomförda. Innovationsplattformen är skapad för att fånga
upp och hantera frågor där det saknas tydliga ägare, där ansvaret är otydligt, när resurser
eller nätverk saknas eller där en mångfald av aktörer behöver hitta samverkansformer kring
relevanta frågor eller händelser.
2. PROJEKTSTUDIO (2015-). Projektstudion är en miljö som främst används av professionen
även om externa intressenter deltar ibland. Studion och dess arbetssätt är skapad för att
främja gränsöverskridande problemlösning och gör det möjligt att arbeta intensivt med
problem över professions- och förvaltningsgränser. Projektstudio används främst för att
tackla komplexa frågor där olika kunskaps- eller expertområden behöver mötas och där
professionen behöver etablera samsyn kring frågor som berör många olika intressenter, bolag
eller förvaltningar. Arbetet i projektstudion sker med hjälp av sammansatta team och arbetet
processleds av en studioledare. Fram till nu har Projektstudion främst används för planerings- och stadsbyggnadsfrågor som har haft komplex karaktär.3
2
3

För mer information se https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/innovationsplattformboras
För beskrivning av Projektstudion se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-39970
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3. CENTRUM FÖR KUNSKAP OCH SÄKERHET (CKS) (2016-). CKS är skapad för att kunna främja
förvaltnings- och myndighetsövergripande samarbete kring frågor som berör säkerhet och
kriminalitet. Miljön är sluten och används främst av myndigheter och förvaltningar som
ansvarar för delar av de problem som tacklas.
4. KRAFTSAMLING (2017-). Kraftsamling är en tillfällig organisation som formas beroende på
vilka frågor som måste hanteras. Kraftsamlingen utgår från ett geografiskt område, vilket
innebär att roller, kompetenser, aktörssammansättningen och verksamhetsinnehåll skapas
utifrån behov, rådande kunskap och de identifierade problem som ligger till grund för ett
Kraftsamlingsinitiativ. Kraftsamlingen går ut på att tackla komplexa eller sammansatta
samhällsutmaningar och främja positiv utveckling. Till kraftsamlingen kopplas tillåtande
mötesplatser (ex. Medborgarlabb) som gör det möjligt att länka ihop aktörer i lokalsamhället
och de kommunala och offentliga verksamheterna.
Denna metodbok beskriver Kraftsamlingsmodellen, erfarenheter av Kraftsamling Sjöbo och eventuella framgångsfaktorer och utmaningar. Kraftsamlingsmodellen och Kraftsamlingens beståndsdelar
kommer att beskrivas i nästa avsnitt. Metodboken avslutas med en fördjupningsdel där arbetssättet
beskrivs utifrån ett forskningssammanhang och där ett antal centrala lärdomar och begrepp utvecklas
vidare. Denna metodbok kan med fördel kombineras med metodboken som beskriver Projektstudion
som arbetssätt. 4

Läs metodboken Ernits, H. (2019) PROJEKTSTUDIO : En miljö och ett arbetssätt förgränsöverskridande problemlösning,lärande och samarbete.
Url: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-39970
4
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FIGUR 2. I situationer där kunskapsläget är tydligt och alla aktörer är överens och mål och värden,
så klarar den traditionella byråkratin av att hantera frågorna med befintliga strukturer och
resurser. Men situationer och problembilder kan bli komplicerade, komplexa och kaotiska beroende
på frågans karaktär och hur eniga eller oeniga aktörer är kring frågan. Enligt denna modell
används Kraftsamling som ett arbetssätt när det råder ovisst kunskapsläge och/eller att det inte
nödvändigtvis råder samsyn om problembeskrivning, vilka åtgärder som skall ske eller med
vilka resurser. När denna typ av situation uppstår måste aktörerna enligt denna modell initiera ett gemensamt lärande, utforskande och samtal där samsyn eller kompromisser kan nås. I
Kraftsamlingen möts tekniska perspektiv och politiska värderingar.

Denna figur illustrerar även andra utmaningsdrivna organisationsmiljöer i Borås Stad som
används när frågorna är komplicerade eller komplexa eller när samsyn behöver etableras.
Exempelvis Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS), Innovationsplattform Borås och Projektstudio.
Modellen är inspirerad av Stacey (1996, 2002).
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II.
Kraftsamlingsmodellen
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Modellen
Kraftsamlingen är ett tillfälligt och projektbaserat arbetssätt. Målet är att initiera långsiktiga strukturer
för stadsdelsomvandling. Arbetet går ut på att samla resurser och kompetens för att göra det möjligt
att tackla utmaningar i ett geografiskt område under en begränsad tid. Initiativ till en Kraftsamling
kan komma från professionen, politiker, akademin, myndigheter, civilsamhället eller invånare. Det vill
säga, initiativförslaget kan komma från varierande håll, men det är upp till ansvariga politiker i dialog
med förvaltningsledningen att besluta huruvida en Kraftsamling skall ske i det föreslagna området.
Det är viktigt att påpeka att Kraftsamlingsmodellen inte en strikt mall som ska följas till ”punkt och
pricka”, utan skall snarare ses som en guide till hur Kraftsamlingen kan läggas upp baserat på goda
erfarenheter och teori. Kraftsamlingen bygger på två faser som följer på varandra: Kraftsamlingsfasen
som pågår under tre år och en utträdesfas som pågår i två år. I utträdesfasen sker implementering av
de strukturer och verksamhetsförändringar som arbetet i första fasen har identifierat som nödvändiga
för omställning. Kraftsamlingsfasen kan i sin tur delas upp i:

• Initieringsfas –området väljs ut och mål och mission etableras
• Uppbyggnadsfas – uppsättning av organisation, kartläggning, definition av ansvar, tilldelning av resurser och etablering relevanta nätverk

• Problemtacklingsfas – arbetet med att tackla problem och utveckla det utvalda området
• Implementerings- och förvaltningsfas – arbetet med att implementera, utveckla och förvalta de strukturer och miljöer som bedöms som viktiga att upprätthålla

Arbetet med Kraftsamlingen leds och drivs framåt av en utsedd Processledare som håller samman det
operativa Kraftsamlingsteamet. Det är viktigt att Processledaren har relevant kompetens. Exempelvis
utbildad i förändrings- eller processledning och projektledarskap. Arbetet med Kraftsamlingen stöttas
och resurssätts av Politisk ledningsgrupp och Styrgrupp som samlar förvaltningsledning och ledningsrepresentation från eventuella externa aktörer som deltar i Kraftsamlingen.
Avsnitten är strukturerade på följande sätt. För det första presenteras Kraftsamlingens beståndsdelar. Det vill säga, de olika funktioner, roller och strukturer som bör skapas eller finnas på plats
under Kraftsamlingsarbetet. Efter det presenteras kraftsamlingens arbetssätt i avsnittet Modellen
för Kraftsamlingsarbete. Här beskrivs kraftsamlingsfaserna, viktiga arbetsmoment, nödvändiga
processer, arbetssätt och aktiviteter som bör ske under Kraftsamlingen och vad som bör hända när
kraftsamlingen avslutas. Löpande i texten presenteras tips och praktiska erfarenheter.
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FIGUR 3. Illustration av Kraftsamlingsmiljön och dess komponenter.

Kraftsamlingens beståndsdelar
Detta avsnitt tar upp de olika roller, verktyg, arbetssätt, nätverk och beståndsdelar som bör finnas i
Kraftsamlingen. Figur 3 ovan illustrerar beståndsdelarna i sitt sammanhang och varje beståndsdel
beskrivs mer ingående i texten nedan.
Kraftsamlingsinitiativ
Kraftsamlingsinitiativ innebär att någon aktör uppmärksammar att det finns samhällsutmaningar som
kräver någon form av förebyggande och gränsöverskridande insats för att kunna hanteras. Initiativ kan
komma från professionen, politiker eller aktörer i samhället. Alla Kraftsamlingsinitiativ hanteras av en
kraftsamlingssamordnare som tar initiativförslaget till Styrgruppen. Styrgruppen förankrar initiativet
politiskt och ser till att ett eventuellt ärende tas fram till Kommunstyrelsen för beslut. Styrgruppen
kan utökas baserat på behov. Ett Problemområde väljs ut när politiker och kommunledning är överens.
Kraftsamlingssamordnare
Kraftsamlingssamordnare har som uppdrag att samordna kommunikationen mellan Politisk ledningsgrupp, Styrgrupp och den grupp av aktörer som föreslår initiativet. Kraftsamlingssamordnare
ansvarar för att informationen förflyttas, att dokumentationen sker, och att ärendet tas hand om i
organisationen. Vidare ansvarar samordnare för att Processledaren har relevant kompetens, att medskapandeutbildningen håller nödvändig kvalitet och att utbildningen och verktygen utvecklas utifrån
erfarenhet och lärdomar av Kraftsamlingsarbetet.
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Politisk ledningsgrupp
Den politiska ledningsgruppen bör vara tvärpolitiskt och representera verksamheter som verkar i det
utvalda området. Vidare bör det finnas politisk representation på strategisk nivå, exempelvis från
kommunstyrelsen. Den politiska ledningsgruppen kan utökas beroende på vilket området det handlar
om och vilka problem som kraftsamlingen förutsätts att tackla. Kraftsamlingsinitiativ förankras i den
Politiska ledningsgruppen och Styrgruppen och startar när politiker är överens. Kraftsamlingsinitiativet
beslutas genom ett ärende i Kommunstyrelsen.
Styrgrupp
Gränsöverskridande styrgrupp som representerar kommunledning, förvaltningar och eventuellt externa
organisationer. I sitt grundutförande består styrgruppen av förvaltningschefer som representerar områden som folkhälsa, skola, vård, äldreomsorg, kultur, fysisk planering och samhällsplanering. Frågor
som tidigare hanterades av en kommundelsnämnd. Styrgruppen kan utökas med chefsmässig representation från andra relevanta verksamheter och externa organisationer beroende på Kraftsamlingens
inriktning och fokus. Styrgruppen godkänner uppstart av nya Kraftsamlingsinitiativ, förankrar ärendet
politiskt och stödjer arbetet med Kraftsamlingen. Exempelvis genom att hjälpa till med resursmobilisering, löpande förankring och hantering av mål- och värdekonflikter. Styrgruppen godkänner
Handlingsplanen som tas fram av Projektgruppen.
Processledare
Processledaren ansvarar för att hålla ihop Kraftsamlingen, samordna mellan kommunala verksamheter och driva Kraftsamlingen framåt. Processledaren tillsätts när Kraftsamlingsinitiativ godkänns.
Processledare bör vara utbildad i process- och/eller förändringsledning, medskapande förhållningssätt
samt ha kännedom om Kraftsamlingens arbetssätt. Det är en fördel ifall Processledaren är utbildat i
design-metoder eller motsvarande kompetens. Processledaren, som får av styrgruppen mandat att jobba
på ett gränsöverskridande sätt, skall se till att kunskap och information sprids och blir tillgänglig för
alla parter. Vidare förutsätts processledaren medverka i relevanta forum, nätverk och beslutsmiljöer
som berörs av Kraftsamlingen. Exempelvis, Lokala områdesnätverk, Ortsråd, Nätverk för barn- och
unga. Ett nära samarbete bör ske med Lokala utvecklingsledare och Verksamhetsutvecklare i kommunen. Processledaren ansvarar för att skapa och hålla samman ett Kraftsamlingsteam som består av
Projektgrupp, Expertgrupp, Områdesråd, Programgrupp för Medborgarlabbet. Processledaren skall se till
att Kraftsamlingsteamet och deras arbete med problemtackling, hänger samman med Kraftsamlingens
ledningsstruktur som består av Politisk ledningsgrupp och Styrgrupp och eventuella politiska nämnder
beroende på inriktning och fokus i Kraftsamlingen. Kraftsamlingsteamet kan utökas eller förändras
beroende på vad som händer inom Kraftsamlingen. Exempelvis när problem blir tydligare, när nya
problem uppdagas eller när ny kunskapsbild framträder. Det är upp till processledaren att föreslå
ändringar i Kraftsamlingens organisation i dialog med Styrgruppen.
Kraftsamlingsteam
Kraftsamlingsteamet sätts samman beroende på Kraftsamlingens inriktning och fokus. Teamet skall
representera relevant expertis, profession och representera de olika intressenter som finns kring det
utvalda området. Processledaren ansvarar för att processleda teamet och se till att gränsöverskridande samverkan fungerar. Kraftsamlingsteamet kan exempelvis bestå av tjänstepersoner, invånare,
forskare, föreningar, företag och representanter från religiösa institutioner. Kraftsamlingsteamet kan
också med fördel delas upp i olika undergrupper med varierande fokus och delansvar: Projektgrupp,
Expertgrupp, Områdesråd, Programgrupp medborgarlabbet. Kraftsamlingsteamet är den operativa grenen
av Kraftsamlingen.
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Utvecklingsledare
Utvecklingsledare arbetar med lokalt folkhälsoarbete mot en stadsdel, ansvarar för lokal s amverkan
och samordnar de olika tematiska satsningar som kommunen gör. Exempelvis drogförebyggande
arbete, föräldrastöd, våldsprevention, trygghet, demokratiutveckling, och områdesutveckling.
Utvecklingsledare samordnar arbetet i med Lokala utvecklingsplaner, Områdesnätverk, Ortsråd och
Nätverk för Barn och Unga 10–16 år och ansvarar för dokumentation och informationsspridning.
Utvecklingsledare bör ingå i Kraftsamlingsteamet under Kraftsamlingsfasen.
Expertgrupp
Expertgruppen sätts samman beroende vilka externa projektpartners som deltar eller beroende på vilken
kompetens det behövs i kraftsamlingen. Gruppen kan vara flexibel och förändras över tid beroende på
frågor som hanteras. Expertgruppen kan bestå av myndighetsrepresentanter, forskare, externa projektdeltagare eller specifika sakkunniga som bidrar med ett visst kunskapsperspektiv som saknas i organisationen eller i Kraftsamlingen. Det är upp till processledaren att sätta samman expertgruppen och föreslå
förändringar i gruppen. Den kommunala representationen i expertgruppen förankras med Styrgruppen.
Projektgrupp
Projektgruppen sätts samman beroende på Kraftsamlingens fokus. Projektgruppen arbetar operativt med Kraftsamlingen och ansvarar för att ta fram en förvaltningsövergripande Handlingsplan.
Projektgruppen kommer att bestå av representanter (både chefer och medarbetare) från olika verksamheter (ex. skola, vård, socialtjänst, trafik, planering) och dessa representanter förutsätts i sin tur arbeta
vidare i respektive förvaltning med relevanta kolleger eller grupper. Projektgruppen processleds och hålls
samman av Processledaren. Projektgruppens arbete och insatser stäms av regelbundet med Styrgruppen.
Lokala nätverk och samverkansforum
I respektive stadsdel och serviceort finns det nätverksstrukturer för lokal samverkan sedan stadsdelsnämnderna togs bort 2017. Till stadsdelarna finns det kopplat Områdesnätverk som samlar kommunala verksamheter, civilsamhället, företag och lokala föreningar. Till serviceorterna finns det kopplat
Ortsråd som samlar lokala eldsjälar och intressenter. Till stadsdelarna och serviceorterna finns det
kopplat Nätverk för Barn och Unga 10–16 år som samlar relevanta verksamheter kopplat till skola,
myndigheter och barnomsorg. Dessa nätverk koordineras och samordnas av Lokala utvecklingsledare.
Stadsdelsvärdar
Till vissa stadsdelar finns det kopplat stadsdelsvärdar. Stadsdelsvärdar arbetar uppsökande och är
en länk mellan invånarna och verksamheter i Borås Stad samt det kommunala bostadsbolaget AB
Bostäder. Deras roll är att skapa trygghet och relationer till de boende, samverka med olika aktörer
såsom polis, skolor, bibliotek och fritidsgårdar och delta i olika arrangemang i närområdet. Under
Kraftsamlingsfasen bör stadsdelsvärdarna kopplas närmare kraftsamlingen och Kraftsamlingsteamet.
Fältgruppen
Fältgruppen utgår från socialtjänsten och arbetar uppsökande och förebyggande mot barn och ungdomar i åldern 10-16 år. Fältgruppen vistas i ungdomarnas miljöer för att knyta kontakter, skapa
relationer och kartlägga de behov som finns. Fältgruppen besöker bland annat fritidsgårdar, skolor,
vistas i bostadsområden, serviceorter och i centrum. Fältgruppen vill bryta negativ utveckling genom
att stärka ungdomars positiva sidor och ge dem en känsla av respekt, tillit och erkännande. Under
kraftsamlingsfasen bör fältgruppen knytas närmare Kraftsamlingsteamet.
Områdesråd
Under Kraftsamlingsfasen skapas lokala Områdesråd som samlar invånare, föreningar och andra
intressenter som vill bidra till Kraftsamlingen. Mötesfrekvens och upplägg bestäms i uppbyggnadsfasen. Områdesråd bör göras delaktiga i Kraftsamlingsteamet. Områdesrådet kan exempelvis bedöma
ansökningar till innovationspotten, föreslå förändringar och åtgärder i området och fungera som
remissinstans för eventuella åtgärdsförslag och kommunala insatser i det geografiska området.
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Mötesplatser
Mötesplatser är en plats för social samvaro, där invånare kan delta i aktiviteter, ta del av medborgarservice, kultur, kompetens och stöd. De är också ett forum för kommunikation och dialog mellan
offentlig verksamhet och medborgarna. De mänskliga mötena lägger grunden för delaktighet och
inflytande. Mötesplatsernas uppdrag varierar men handlar bland annat om att nå ut med information
till boende i närområdet, vara en del av trygghetsskapande arbete, främja kulturlivet och erbjuda
föräldrastöd. Varje mötesplats har sin inriktning. Mötesplatsverksamheter såsom bibliotek, öppen
mötesplats, mötesplats för äldre, kulturskola, öppen ungdomsverksamhet och familjecentral samverkar
oftast inom områden och stadsdelar. I många fall samlokaliserar flera av dessa verksamheter under
samma tak. Mötesplatsverksamheter är betydelsefulla offentliga rum som skapar förutsättningar
för sociala relationer, förtroenden med lokalsamhället, får invånarna till att bli aktiva medskapare
i frågor som påverkar deras liv och vardag. Därför är mötesplatsverksamheter ytterst viktiga i en
Kraftsamling och samverkan mellan dessa bör samordnas av Utvecklingsledare som i sin tur bör ingå
i Kraftsamlingsteamet.
Medborgarlabbet
Under Kraftsamlingen bör ett medborgarlabb skapas och öppnas upp för invånare och lokala föreningslivet. Syftet med Medborgarlabbet är att främja samhällsengagemang, bygga socialt kapital och
stärka inflytande och delaktighet. Medborgarlabbet ska också verka för att stärka samverkan mellan
civilsamhällets aktörer och den kommunala organisationen. Medborgarlabbet vill underlätta samarbete mellan invånare, föreningar och organisationer och tillvarata invånarnas idéer och engagemang.
Labbet blir en viktig symbol för den förändring som Kraftsamlingen vill åstadkomma i det utvalda
området. Erfarenheten visar att labbet måste uppfattas som en neutral plats och vara en tillåtande
miljö där invånare kan göras delaktiga i områdesutveckling. Det är viktigt att invånare tillåts att ta
plats med egna initiativ och aktiviteter som inte kommunen styr över vilket signalerar tillit.
Medborgarlabbet som miljö kan även bäddas in i befintliga verksamheter, exempelvis bibliotek eller
etablerade Mötesplatser. Exempelvis genom att tillskriva rum eller lokaler till labbverksamhet. Labbet
skall symbolisera den förändring som Kraftsamlingen vill åstadkomma. Det är viktigt att verksamheter i labbet även baseras på de lokala aktörernas önskemål och ambitioner. Till Medborgarlabbet
kan en lokal Programgrupp kopplas som återkommande träffas för att ta fram en aktivitetsplan för
områdesutveckling. Till Medborgarlabbet bör det finnas kopplat en idécoach. Idécoachen är en roll
som går ut på att stötta aktörer med realisering av medborgarförslag och projektansökningar till
innovationspotten. Idécoachen kan ses som en brobyggare som kopplar i samman privatpersoner
med och verksamheter inom kommunen för att gemensamt kunna genomföra idéer som kommer
samhället till gagn. Processledaren har det övergripande samordningsansvaret för Medborgarlabbet
medan idécoachen har det operativa ansvaret, exempelvis kontinuerligt uppsöka invånare och motivera
till delaktighet. Läs mer om Medborgarlabbet och viktiga lärdomar i avsnittet Medborgarlabbet som
tillåtande miljö under rubriken Modellen för Kraftsamlingsarbete.
Programgrupp
Till Medborgarlabbet kan det skapas en Programgrupp som samlar de aktörer som är intresserade av
att påverka eller medverka i samhällsplaneringen. Sammansättningen av programgruppen kan variera.
Det kan exempelvis handla om att skapa en grupp äldre som jobbar med äldrefrågor eller en grupp
ungdomar som arbetar vidare med frågor som berör ungdomar.
Innovationspott
Till varje Kraftsamling bör det tillsättas en innovationspott som invånare och föreningar kan söka
pengar från. Exempelvis, medel för lokala utveckling- eller innovationsprojekt. Potten bör ha en tydlig
systematik, exempelvis vilka principer och rutiner som gäller angående ansökan, hur ansökningar
bedöms, återkoppling, hur många ansökningstillfällen som råder osv. Till potten bör det kopplas en
bedömningsgrupp som tar beslut om finansiering. Potten minskar trösklarna för lokalt engagemang.
Se avsnittet B5. Innovationspotten i Bilagan för exempel.
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Handlingsplan
Projektgruppen tar fram en gränsöverskridande handlingsplan utifrån de mål och intentioner som tas
fram av kraftsamlingen. Handlingsplanen beskriver aktiviteter, investeringar och nödvändiga insatser
på kort- och medellång sikt. Framtagandet av handlingsplanen bör göras i en process med noggrant
planerande som ges tid och utrymme för ett medskapande. Det bör ledas av processledare som tar
processen framåt utifrån olika faser. Det handlar om att ta sig igenom (1) inventeringsfasen – vad som
görs redan idag, (2) identifieringsfasen – förbättringar och nya insatser, (3) hinderfasen – identifiera
eventuella hinder, (4) prioriteringsfasen – skapa en samsyn i vad som ska mobiliseras. Handlingsplanen
bör innehålla förslag som adresserar organisatoriska såväl som områdesmässiga frågor och utmaningar.
Exempelvis, vilka organisatoriska strukturer som behöver skapas, kopplas samman eller förändras, samt
vilka investeringar och åtgärder som måste ske i området som skall utvecklas och vilka förvaltningar
eller bolag som skall göra åtgärderna. Handlingsplanen bedöms och godkänns av Styrgruppen i dialog
med den Politiska ledningsgruppen. Genomförandet av handlingsplanen ansvaras av Projektgruppen.
Handlingsplanen bör följas upp genom ett systematiskt uppföljningsarbete. Uppföljningsarbetet bör
överlåtas till Utvecklingsledare för att möjliggöra ett hållbart och långsiktigt förändringsarbete som
består efter projekttid. Projektgruppen övergår efter projekttid till ordinarie förvaltningsövergripande
arbetsgrupp som har fortsatt mandat och ansvar för Handlingsplanen. Utvecklingsledare bör genomföra uppföljningsprocessen genom fysiska träffar i syfte att försöka fånga utmaningar, hinder och
förbättringar som måste ske när Handlingsplanen genomförs. Arbetsgruppen föreslår nya prioriteringar
utifrån uppföljning, Utvecklingsledare rapporterar resultat till Styrgruppen som i sin tur beslutar om nya
prioriteringar. Ekonomiska investeringar och strategiskt långsiktiga satsningar skall stämmas av med
Kommunstyrelsen och behöver eventuellt beslutas av Kommunfullmäktige. Handlingsplanen bör även
hantera frågor som handlar om långsiktig förvaltning och implementering av Kraftsamlingens resultat.
Följande aspekter bör Handlingsplanen inkludera:

•
•
•
•
•

Beskriv vilka strukturer som är nödvändiga att skapa och förvalta efter kraftsamlingen
Beskriv vilka investeringar som krävs i området
Beskriv en prioritetsordning för åtgärder och insatser
På vilket sätt uppföljning skall ske kopplat till Handlingsplanen
Handlingsplanen bör delas upp i följande delar: VAD (identifierade förbättringsområden);
HUR (genomförande); VEM (vem som är ansvarig gör att det blir genomfört) och NÄR
(tidsplan).

Se avsnittet B2. Exempel på handlingsplan som Bilaga för exempel på hur en Handlingsplan kan
se ut.
Experiment
Kraftsamlingen adresserar komplexa och sammansatta frågor. Det finns inga enkla svar eller lösningar
på komplexa problem. Det är inte alltid möjligt att veta hur orsak och samband hänger samman eller
huruvida insatser ger önskad effekt och resultat. Därför är ett kunskapsdrivet och lyhört arbetssätt
viktiga grundprinciper för Kraftsamlingen. Experiment, prövande och ständigt utvärderande bör
genomsyra kraftsamlingens arbetssätt. Att våga misslyckas är en viktig ingrediens i laborerandet.
Experiment och åtgärder som visar sig ”fungera” eller upplevs ge positivt resultat bör skalas upp
eller implementeras om det är möjligt. Experiment designas och genomförs av Kraftsamlingsteamet
tillsammans med relevanta kommunala eller externa aktörer. Experiment kan exempelvis handla om
tillfälliga hastighetssänkningar på en väg för att se hur trafikflödet och upplevelsen av stadsmiljön
förändras bland invånare. (Se Figur 11). Experiment kan också handla om att kommunen prövar nya
sätt att involvera invånare.
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Insatser och investeringar
Kraftsamlingen kan leda till olika former av insatser. Kraftsamlingen kan också stärka pågående
insatser och samla in nödvändig kunskap som tas hand om i organisationen. Insatser kan exempelvis
handla om renovering, upprustning av närmiljöer, resursförstärkning av skola, utbildningssatsningar,
föräldrastöd, stärkt fältarbete, kultursatsningar, fler bostäder, åtgärder i trafikmiljö och så vidare. Det
är Kraftsamlingsteamet som arbetar fram förslag till insatser och insatserna stäms av med Styrgrupp
och Politisk ledningsgrupp. Insatserna genomförs i befintlig verksamhet.
Befintliga resurser
Kraftsamlingen bör nyttja befintliga resurser, organisatoriska förutsättningar och pågående insatser
som sker i det utvalda området. För Borås del kan det exempelvis handla om att hitta samverkan och
samarbete med:

• Mobile Info Center: En mobil informationscentral som hjälper flera olika kommunala

verksamheter, räddningstjänsten och ibland även polisen med att sprida information i Borås,
exempelvis kring samhällsinformation, avfallsfrågor och brandsäkerhet.5

• Bokbuss: Mobilt bibliotek som riktar sig mot barn och unga.6
• Projektkontor: Bidragsstöd till aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomarnas

(16–25 år) aktiva engagemang och ansvarstagande. Man kan bland annat få ekonomiskt och
administrativt stöd för att genomföra aktiviteter.7

• Innovationsplattform Borås: En arena som kan vara behjälplig med att stödja innovations-

projekt, stötta intern och extern samordning eller hjälpa till med mobilisering av resurser och
kompetens från akademin, myndigheter och forskningsinstitut.8

• SRA Samrådsarenan: En nätverksbaserad mötesplats som samlar kommunledning, stadsplanerare, akademin och näringslivsrepresentanter kring samhällsbyggnadsfrågor.9

• Borås TME AB: Ett kommunalt samägt bolag som skall verka för att Borås framstår och
upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare.10

• Kommunpolis: Polismyndigheten har utsedda kommunpoliser som fokuserar på lokal
utveckling och förebyggande arbete.

• Fixartjänst: Borås Stad erbjuder tjänster som ska förebygga skador, olycksfall eller ohälsa för
personer som har fyllt 67 år.11

• Familjecentralen: Samlar barnavårdscentral, barnmorskemottagning, socialrådgivning,
bibliotek och öppen förskola.12

• Samhällsvägledning och invandrarservice: Hjälper invånare med råd och information om
olika områden och verksamheter inom kommunen.13

• Budget- och skuldrådgivning: Enskilda individer och familjer kan under en kortare eller
längre period av sitt liv hamna i ekonomiska svårigheter. Borås Stad ger gratis ekonomisk
rådgivning.14

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/borasrentochsnyggt/mobileinfocenter.4.243340ec159e1d4999972ab2.html
https://bibliotek.boras.se/sv/content-page/bokbuss
7
https://www.boras.se/upplevaochgora/barnochunga/utbytenvolontararbeteprojektstodochledarskap projektkontor.4.22d8dbdb158917ddc57b2891.
html
8
https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/innovationsplattformboras.4.6a80e56d15869d0d313f142b.html
9
https://www.borasnaringsliv.se/sra-samradsarena/
10
https://www.boras.com/sv/borastme/
11
https://www.boras.se/omsorgochstod/aldre/hjalpihemmethemtjanst/fixartjanst.4.5b67f28d1584e5b72784aa6.html
12
https://www.boras.se/omsorgochstod/stodtillfamiljbarnochunga/familjochforaldraskap/familjecentraler/
familjecentralencentrum.4.17f4d05a16ffe96f853396ad.html
13
https://www.boras.se/omsorgochstod/invandringintegrationochflyktingmottagande/serviceochstodfornyanlanda/
samhallsvagledninginvandrarservice.4.75f864ec15ebd4b38a41d61e.html
14
https://www.boras.se/omsorgochstod/ekonomisktochsocialtstod/budgetochskuldradgivningkonsumentboras.4.10def705158499bf7c5e1a.html
5
6
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• Stöd för unga: Brottsofferjouren, Mina råd och stöd, Terrafem, Utväg, Ungdomsmottagningen
Borås, Stödcentrum för unga, Magnolia- Tjejjouren i Borås, Killfrågor.15

• Lokala utvecklingsmedel: Medel för att finansiera aktiviteter som går ut på att utveckla en
plats som kan ligga var som helst i kommunen. Exempelvis kan föreningar söka pengar för
åtgärder och inköp.16

• Naturvårdsfond: Fonden används för att utveckla naturvårdsarbetet i kommunen med hjälp
av aktiva insatser från såväl enskilda som föreningar, företag och Borås Stad.17

• Kulturbidrag: Stöd för kulturaktiviteter.18
• Föreningsbidrag: Stöd till föreningslivet.19
• Sociala donationsfonder: Fonderna är till för att ge ett ekonomiskt bidrag till privatpersoner med svårigheter i sin dagliga livsföring.20

• Sparbanksstiftelse: Medel för lokal samhällsutveckling.21
• Bostadsbolag och bostadsrättsföreningar: Rådande mötesplatser och forum där hyresoch bostadsfrågor diskuteras.

• Närhälsan: Regional vård. Exempelvis vårdcentraler.
• Centrumförening och/eller företagsnätverk: En förening som arbetar med handelsfrågor
och anordnar evenemang i stadskärnan eller området. Föreningen består av medlemmar i
form av lokala näringsidkare såsom butiker och restauranger.

• Idéburna organisationer: Organisationer som befinner sig mellan offentlig och privat
sektor, som varken tillhör den offentliga eller den privata sektorn.

Utbildningsprogram
Kraftsamlingen bygger på medskapande och förebyggande arbete. Till Kraftsamlingen bör det finnas
kopplat ett utbildningsprogram där exempelvis metoden medskapande dialoger lärs ut. Vidare bör det
finnas processledarutbildning där metoder som förändringsledning och facilitering lärs ut. Det är
upp till Kraftsamlingssamordnare att se till att utbildningen hålls aktuell och att relevanta aktörer blir
utbildade inför eller under kraftsamlingen. I Borås Stad finns en studioledarutbildning som kan vara
relevant när Projektstudion skall användas kring samhällsbyggnadsfrågor: ”Kreativ processledning - om
självinsikt, samarbete och kommunikationspåverkan”. Även utbildningen: ”Att leda utan att vara chef ”
kan vara relevant som fortbildning för processledare.
Verktyg för problemtackling
I kommunen finns det etablerade metoder och arbetssätt för att tackla organisatoriska såväl som samhälleliga utmaningar. Nedan följer ett axplock av några implementerade metoder i Borås och regionen:

• Projektstudio: Projektstudion är ett tillfälligt arbetssätt som tillåter professioner att tackla

frågor där gränsöverskridande samsyn behöver etableras eller frågor som kräver professionella
bedömningar eller kunskapsfördjupning. Projektstudion är precis som Kraftsamlingen ett tillfälligt och gränsöverskridande arbetssätt där studioteam med relevant kompetens och ansvar
sätts samman baserat på frågan eller uppdraget som skall hanteras. I projektstudion samlas
professionen och intressenter kring en problemställning och lösningar skapas gemensamt och
förankras i respektive linjeorganisation.22 Projektstudio kan med fördel användas i specifika
delmoment inom Kraftsamlingen som kräver ett intensivt gränsöverskridande arbetssätt.

https://www.boras.se/upplevaochgora/motesplatserochtraffpunkter/enkommunfrifranvaldettvaldspreventivtarbete/
stodfordigsomblivitutsattforvald/stodforunga.4.757333ff166e48f9d60f1167.html
16
https://www.boras.se/upplevaochgora/foreningslivsakerhetstodochbidrag/stodochbidrag/lokalutveckling/
ansokommedelforattutvecklaplatserinomborasstadkommunstyrelsen.4.5d9718e71640319574f17f61.html
17
https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/naturochmiljo/naturvardiboras/borasstadsnaturvardsfond.4.5b67f28d1584e5b7278e17bf.html
18
https://www.boras.se/upplevaochgora/kulturochnoje/kulturbidragochstipendium.4.3cc917c815870110c12a1bd1.html
19
https://www.boras.se/upplevaochgora/foreningslivsakerhetstodochbidrag/stodochbidrag/foreningsbidrag.4.3cc917c815870110c12a3102.html
20
https://www.boras.se/omsorgochstod/ekonomisktochsocialtstod/socialadonationsfonder.4.10def705158499bf7c5e2c.html
21
https://www.sbssjuharad.se/ansok-om-bidrag/index1,3.htm
22
Metodboken för projektstudion går att ladda hem via följande länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-39970
15
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• SIP: Står för Samordnad Individuell Plan. Arbetssättet går ut på att ta fram en vård- och

omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälsooch sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering. Det finns etablerade rutiner för SIP i Västragötalandsregionen och Borås Stad.23

• Västbus: Västbus är en förkortning av barn och unga samverkan i Västra Götaland och är

en överenskommelse om samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunerna i Västra
Götalandsregionen. Borås Stad har en lokal Västbusgrupp med representanter från socialtjänsten, skolan, Primärvården eller BUP. Arbetet går ut på att samla verksamheter och det
barnet och vårdnadshavare som berörs. Västbusmöte skall leda fram till en plan tas fram
(SIP). Av planen ska det bland annat framgå vilka insatser som behövs, ansvarsfördelning och
tidpunkt för utvärdering av planen och resultatet av insatserna.24

• CKS: Centrum för Kunskap och Säkerhet. Det är ett myndighetsövergripande arbetssätt

med fokus på kriminalitet och oegentligheter. I CKS deltar professionen och myndighetsföreträdare och är en slags kraftsamling kring identifierade problem. CKS samordnas av Borås
Stad.25

Det finns verktyg och metoder som kan användas för att generera idéer, skapa sammanhållning och
jobba systematiskt med kunskapsinhämtning eller problemlösning. Se bl.a. boken Design Methods: A
Structured Approach for Driving Innovation in Your Organization som tar upp ett hundratal exempel
och konkreta designbaserade metoder.
För fördjupning och metodexempel läs följande litteratur:
❍

Robert Hoppe (2011) The Governance of Problems – puzzling, powering and participation.

❍

Nilsson, W., Ericson, Å., Törlind, P. (2015) Design. Process och Metod.

❍

Kumar, V. (2012) 101 Design Methods: A Structured Approach for Driving Innovation in Your
Organization.

❍

David Chrislip (2002) The Collaborative Leadership Fieldbook.

❍

Sue Goss (2001) Making Local Governance Work.

❍

Hans Abrahamsson (2019) Vår tids stora omdaning: Om konsten att värna demokrati och social
hållbarhet.

Verktyg för kunskapande och delaktighet

• Cultural planning: Cultural planning är ett arbetssätt som används inom samhälls- och

stadsplanering. Exempelvis, för att analysera stadsdelens struktur, aktiviteter, miljöer och för
att kunna inventera vilka kulturella, sociala och ekonomiska resurser som det finns i stadsdelen. I Borås har Kulturnämnden ansvar för arbetssättet och metodutveckling.26

https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/samverkan-vid-in--och-utskrivning-fran-sluten-vard/sip/
https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/barn--unga/vastbus/
25
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/stadsledningskansliet/
centrumforkunskapochsakerhet.4.143f48f4158d2c5dae29ae0f.html
26
https://www.boras.se/upplevaochgora/kvalitetresultatochjamforelse/utvecklingsarbetenochprojekt/
kulturochsamhallsplanering.4.4a4039f515a363749936080c.html
23
24
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• Lärande och medskapande dialoger: Handlar om att den grupp som bjuds in till en

medskapande dialog, tillsammans skapar och planerar aktiviteter samt tar ett delat ansvar
för resultatet. En medskapande dialog förutsätter en jämlik delaktighet där vi kan tänka och
lära om frågor tillsammans. Dessa dialogformer fokuserar på normer och värden och handlar
om att lyfta ”varför-frågor”. Se Tabell 1 nedan för olika dialogformer som lämpar sig för olika
situationer och frågeställningar.27

• Medborgardialoger: I Borås används medborgardialoger som ett sätt att möta invånare

kopplat till respektive verksamhet.28 Idag används medborgardialoger främst för att inhämta
kunskap och synpunkter.

• Trygghetsvandringar: Borås Stad använde trygghetsvandringar som en metod för att samla
in kunskap om otrygga områden. Det är en del i det brottsförebyggande arbetet.29

• Utvecklingspromenad: Borås Stad har även börjat testa framtidsinriktade utvecklingspromenader för att samla in invånarnas behov och önskemål kopplat till fysisk bebyggelse.

TABELL 1. Olika sätt att involvera invånare och intressenter beroende på syfte och frågeställning.
Typ

Beskrivning

Metod

När lämpligt

Information

Delgivning av information som riktar sig
mot intressenter eller
specifik målgrupp.

Kommunikation genom
tal, text och bilder.

Denna typ av envägskommunikation är lämplig när delaktighet
eller återkoppling inte behövs.

Konsultation

Konsultation går ut
på att ställa frågor,
inhämta information,
samla in data genom
någon form av interaktion.

Intervjuer, enkäter,
fokusgrupper, förtroliga
samtal, möten.

Konsultation är lämplig när ex
organisationen vill inhämta
information på ett kostnadseffektivt sätt. Konsultation kan
också vara lämplig för att samla
in önskemål eller för att få återkoppling på förslag som arbetats
fram av organisationen.

Diskussion

Diskussion handlar
om att föra ett samlat
grepp kring någon
frågeställning som är
otydlig och/eller är
någorlunda öppen för
justering.

Politiskt möte, debattinlägg, hearing, diskussion som förs i
fokus- eller referensgrupper.

Diskussion som metod kan vara
relevant när olika perspektiv
måste vägas mot varandra, när
man b
 ehöver synliggöra konfliktytor, justering av ursprungsförslaget eller för att befästa
majoritetens förslag.

Lärande
dialog

Handlar om att gemensamt lyfta viktiga
frågor, utforska problembilder. Vi tänker
och lär om frågan
tillsammans.

Workshop, worldcafé,
walkshops, genomföra
gemensamma experiment och utvärdering.

Lärande dialog kan användas
när frågorna är komplicerade,
när kompromisser krävs, när det
är viktigt att skapa delaktighet
och en känsla av delat ägandeskap. Metoden är framförallt
relevant när kunskapsläget är
osäkert.

Medskapande
dialog

Som lärande dialog
med även med konfrontativa inslag. Det
handlar om att synliggöra olika intressen,
maktstrukturer, synsätt och värderingar.
Vi skapar frågan
tillsammans.

Workshops, utvecklingspromenader,
gemensamma experiment och utvärdering.
Faciliterarroll eller processledare måste finnas
tillgänglig för att kunna
hantera eventuella
konflikter eller översätta
mellan olika perspektiv
och intressen.

Medskapande dialog är relevant
att använda när frågorna är
komplexa och/eller när samsyn
inte råder bland aktörer och när
det är viktigt att skapa en delad
känsla av ansvar och åstadkomma gemensam handling.

För fördjupad diskussion se Abrahamsson (2015)
https://www.boras.se/kommunochpolitik/inflytandeochdialog/medborgardialog.4.6a80e56d15869d0d313f11d6.html
29
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/folkhalsoarbete/brottsforebyggandeochtrygghetsskapande/
tryggiborasdetbrottsforebyggandearbetet/trygghetsvandringar.4.42bf263b169d844a0ee7d8d6.html
27

28
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Roller i kraftsamlingen
Till Kraftsamlingen finns det kopplat specifika roller. En och samma person kan ha flera roller beroende på sammanhang och situationer.

• Kraftsamlingssamordnare: En administrativ roll som ser till att förvalta kraftsam-

lingsmodellen och att Kraftsamlingsinitiativ tas om hand. Arbetsuppgiften är snarlik de
Projektstudiosamordnare som är kopplade till Projektstudion.

• Processledare: Processledaren ansvarar för att driva förändringsarbetet med Kraftsamlingen
samt samordna och koordinera de olika insatserna som sker i respektive organisation eller
förvaltning.

• Kraftsamlingsteam: Det är Kraftsamlingsteamet som med dess undergrupper skapar en
helhet för områdesutveckling. Teamet processleds och hålls samman av processledaren.
Teamet kan bestå av flera undergrupper som jobbar med olika delar av Kraftsamlingen.

•
•
•
•

Rådsdeltagare: Deltagare i Områdesrådet.
Utvecklingsledare: Ansvarar för lokal samordning och folkhälsoarbete.
Idecoach: Hjälper till med förverkligande av idéer och medborgarförslag.
Projektledare: Administrativ roll som håller samman större projekt med exempelvis externa
deltagare. Processledare kan också vara projektledare.

• Gränsgångare: Formella eller informella roller som jobbar gränsöverskridande och hjälper
till att sprida information, översätter mellan olika kunskapsperspektiv, skaffar resurser och
representera olika domäner.

• Expert: Aktörer som bidrar med sin specialkunskap eller erfarenhet. Exempelvis forskare,

tekniska experter, planerare, ingenjörer speciallärare, ämneskunniga (ex. förstalärare, elevhälsa osv.)

• Professionen: representerar relevanta policy-områden (skola, äldreomsorg, socialtjänst osv.)
• Politiker: Politisk representation.

FIGUR 4. De olika faserna i Kraftsamlingen illustrerad som en process från
initiativ till implementering.
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Beslutsinfrastruktur som stöd för Kraftsamlingsarbete
Kraftsamlingen är ett gränsöverskridande arbetssätt, som kräver, i motsvarande grad, gränsöverskridande styrning och ledning. Till Kraftsamlingen finns det kopplat gränsöverskridande Styrgrupp
som består av förvaltningsledning och motsvarande hög chefsnivå hos deltagande organisationer.
Vidare finns det en Politisk ledningsgrupp som står för den politiska viljan och förankringen i respektive partigrupp och expertnämnd. Beslutsinfrastrukturen är ett stöd för Kraftsamlingsteamet och
det är Processledarens ansvar att se till att information flödar mellan dessa olika beslutsnivåer och
Kraftsamlingsteamet. Representanter i Kraftsamlingsteamet kan tillhöra olika förvaltningar, samhällsdomäner eller organisationer. Detta innebär att olika kulturer, intressen och synsätt kommer att
korsas i Kraftsamlingen. Deltagarna kan tillhöra olika organisationer, ha varierande chefer, tillhöra
olika förvaltningar och politiska nämnder som de förväntas svara mot utifrån sina uppdrag och prioriteringar. Dessa skillnader i förutsättningar kan leda till samarbetssvårigheter och behöver aktivt
hanteras när problem uppstår. Processledaren skall kunna eskalera frågor till chefsnivå när mål- eller
resurskonflikter uppstår. Allt går inte att lösa på medarbetarnivå, exempelvis gällande resurser eller
prioriteringar. Erfarenheter har visat att aktiv facilitering och processledning är en viktig förutsättning för gränsöverskridande samarbete. När det handlar om gränsöverskridande organisering och
samarbete, behöver chefer och beslutsfattare hitta sätt att bli överens om följande frågor:
❍

Hur ansvaret och insatserna skall fördelas mellan deltagande nämnder, bolag
och förvaltningar

❍

Hur Medborgarlabbet skall organiseras, tillgängliggöras och resurssättas

❍

Storlek på innovationspotten

❍

Vilka snabba och synliga åtgärder som kommunen kan göra omedelbart

❍

Vilka experter och tjänstepersoner som ska delta i Kraftsamlingsteamets olika undergrupper

❍

Hur mål-, intresse-, värde- och resurskonflikter ska hanteras och lösas när de uppstår

❍

Hur resultaten ska förankras vidare i respektive förvaltning eller politiskt forum när
åtgärder, investeringen föreslås av Kraftsamlingen eller när Kraftsamlingen avslutas
(exempelvis nödvändiga beslut, budgetfrågor eller ansvar)

❍

Hur lärdomar ska dokumenteras och tas tillvara och användas

FIGUR 5. Beslutsinfrastrukturen och kopplingen mellan processledare, Kraftsamlingsteamets olika delar
och Ledningsstruktur. Processledaren skall kunna ta upp frågor som krockar, mål- och värdekonflikter
till Ledningsstrukturen (Styrgruppen eller politisk ledningsgrupp) som hjälper till prioritera eller avgöra
meningsskiljaktigheter som är svåra att lösa på medarbetarnivå.
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Modellen för Kraftsamlingsarbete
Kraftsamlingen är ett systematiskt gränsöverskridande arbetssätt för gemensam tackling av samhällsutmaningar. På grund av samhällsproblemens sammansatta och komplexa karaktär (Rittel & Webber,
1973), behöver Kraftsamlingen vara ”lyhörd” och ske på ett stegvis och prövande sätt. Arbetssättet
måste vara förankrat bland de människor som berörs av arbetet. Kraftsamlingen följer inte en linjär
logik, utan behöver ibland fördjupa vissa aspekter, revidera sina tidigare antaganden, och eventuellt förändras när ny kunskap uppstår eller ställa om beroende på händelser i omvärlden eller i organisationen.
Det kan hända att kraftsamlingsteamet behöver utökas eller dess sammansättning förändras; det kan
hända att etablerad problembild behöver förkastas och ny problembild etableras; eller att fler externa
aktörer behöver blandas in när sambanden blivit allt tydligare kring problembilden. Arbetssättet är
således agilt, vilket kräver flexibel organisation, stödjande chefer och kommunledning som hjälper till
med transparens, omprioriteringar, förtydligande av mandat, hantering av mål/värdekonflikter eller
fördelning av resurser vid behov. Projektplaner och projektmål måste kunna förändras och vara ”öppna”
tack vare Kraftsamlingens utforskande och föränderliga arbetssätt. Det är också avgörande att detta
föränderliga arbetssätt kommuniceras löpande till Kraftsamlingsdeltagare, politiker och omvärlden.

FIGUR 6. Kraftsamlingsmodellen som beskriver processen från initiativ till implementering.
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Processledning
Processledaren spelar en viktig och central roll i att åstadkomma en gränsöverskridande samverkan
och samarbete. Processledaren arbetar med medskapande processledning, håller ihop alla trådar, ser
till att samarbetet fungerar, ser till att planerade aktiviteter blir genomförda, att nödvändiga beslut
tas, ifrågasätta och finna lösningar på konflikter, att informationen flödar över förvaltnings- och
organisationsgränser och att arbetet fortlöper enligt Kraftsamlingsmodellen, baserat på de mål som
etableras i arbetet. Processledaren arbetar som en orkestrerare som ser till att de olika delarna i organisationen och hos medverkande organisationer hänger ihop och ”går i takt” mot gemensamma mål.
Processledaren ser till att varje deltagare får möjlighet att bidra utifrån sina erfarenheter och kompetens
och att Projektgruppen gemensamt tar sig an de uppdrag och/eller problem som identifieras löpande.
Vid större projekt där externa parter deltar kan det finnas behov av att tillsätta en projektledaroll som
stöttar processledaren med administration.
Tidigare erfarenheter visar att Processplanering och löpande Processkommunikation till deltagare, skapar
en förståelse av vart arbetet är ”på väg” och hur långt arbetet med Kraftsamlingen har kommit.
Processkommunikationen är viktig på grund av att deltagare ofta fokuserar på sitt verksamhetsområde och sina arbetsuppgifter och tappar lätt bort den stora bilden och riktningen. Det är viktigt att
Processledaren får understöd av en tydlig viljeinriktning och resursmässigt stöd från organisationen.
Styrgruppen spelar en viktig roll i att skapa mandat och bygga legitimitet för frågorna där det behövs.
Deltagare i Kraftsamlingsteamet har olika förutsättningar och möjligheter att delta och bidra till arbetet.
Insikten om detta bidrar förhoppningsvis till en förståelse för situationer som exempelvis innebär att
vissa tjänstepersoner inte kommer vidare med sina frågor eller aktiviteter i sin respektive förvaltning
eller bolag. Dessa olika förutsättningar och personliga förmågor bör hanteras av Processledaren som ser
till att det sociala sammanhanget fungerar. För att lösa organisatoriska knutar eller hinder kan involvering av Styr- eller Politisk ledningsgrupp vara nödvändig. Det kan exempelvis uppstå ett behov av att
öppna dörrar i organisationen eller mobilisera inför nödvändiga beslut gällande resurser eller mandat.

FIGUR 7. Ett sätt att illustrera de processer som pågår och Kraftsamlingens arbetssätt gentemot
invånare. Installation på Medborgarlabbet. (bild: Borås Stad)
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RÅD & TIPS
❍

Viktigt med relevant utbildning i processledning, kommunikation, tjänstedesign, pedagogik
eller motsvarande för den som får uppdraget att processleda. Social skicklighet är en viktig
förutsättning enligt praktisk erfarenhet och tidigare forskning.

❍

Processledning kan vara personligt utmanande när det kommer till komplexa projekt som
involverar många människor och värderingsmässiga frågor. Processledaren jobbar på ett
gränsöverskridande sätt vilket kan bidra till konflikter och motstånd. Det är mycket viktigt
att det finns relevanta stödstrukturer och att processledaren får stöd med resursmobilisering och mandat från ledningen.

❍

Det är viktigt att redan tidigt i processen förankra kraftsamlingen för dem det berör och
fundera igenom vilken grad av delaktighet som tillåts.

❍

Involvera invånare och lokala aktörer tidigt genom medskapande dialog och processer.
Informera om När och Hur kommande steg i processen ser ut.

❍

Det är viktigt att skapa en trivsam och tillåtande samarbetsmiljö för de som deltar aktivt i
Kraftsamlingen och se till att alla människor kommer till tals och tillåts ta plats.

❍

Etablera en prestigelös samverkanskultur som signalerar en tillåtande attityd. Det ska vara
tillåtet att göra fel, befinna sig i osäkerhet eller komma med ogenomtänkta idéer. Det är
förutsättningen för lärande.

❍

Det är viktigt att bygga tillit gentemot invånare, politiker och professionen. Det handlar om
att vara transparent, etablera en kontinuerlig dialog och genomföra ständiga relationsskapande aktiviteter i syfte att bygga upp tillit mellan invånare, samt mellan invånare och den
offentliga organisationen.

❍

Gränsöverskridande arbete är viktigt. Ta kontakt med olika professioner, visa nyfikenhet
och ställ frågor för att ta reda på olika professioners erfarenheter, perspektiv och kunskaper
om rådande situation och utmaningar i lokalsamhället.

❍

Låt saker ta tid, våga stå kvar i osäkerhet och lita på processen.

❍

Det är viktigt att kunna lyssna på olika perspektiv och agera som översättare när
människor inte förstår varandra.

❍

En kritisk röst som trängs bort försvinner inte, utan riskerar att bli starkare och
mer destruktiv.

❍

Viktigt med löpande information, förankring och återkoppling både internt inom den
offentliga organisationen och externt gentemot invånare och idéburna organisationer.

❍

Det är viktigt med att skapa en gemensam förståelse och gemensam målbild och riktning.

❍

Konflikter är förutsättning för att kompromisser och samsyn skall kunna nås. Det är viktigt
att det skapas möjlighet för att kunna stanna kvar i konfliktfyllda situationer och ibland
kan processledaren behöva ta en medlande roll.

❍

Notera när skavningar och friktion uppstår hos deltagarna och dela vid behov upp känsliga
frågor på flera arbetsmoment. (Förändring och värdemässig förskjutning tar tid och kan vara
emotionellt utmanande).

❍

Avsätt sammansatt tid för att kunna tackla svåra avvägningar eller där motstående intressen finns.

❍

Processledaren, som har helhetsbilden, kan behöva påminna aktörer och uppmana till
handling.

❍

Var tydlig med förväntningar och vilka uppdrag och aktiviteter deltagarna ska ta med sig
till linjearbetet.

❍

Uppdragsbeskrivningar kan skapa målkonflikter, viktigt att föra en dialog kring vilka befogenheter som finns att gå utanför sitt uppdrag för att uppnå gemensamma mål.

❍

Processlederaren kan behöva administrativt stöd när Kraftsamlingen sväller eller när
många aktörer deltar i projektet.

❍

Det är gynnsamt att använda kreativa och konstnärliga kommunikationsmetoder för att
skapa nyfikenhet och för att göra kommunikationen mer tillgänglig och målgruppsanpassad.
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Kraftsamlingsteam, sammansättning och mobilisering
Kraftsamlingen är någonting som pågår parallellt med rådande verksamhet och linjearbete. Det är
viktigt att vara medveten om att Kraftsamlingens intention och ambitioner kan krocka med pågående
verksamhet, politiska beslut i linjeorganisationen och etablerade planer. Styrgruppen ansvarar för att
hantera eventuella mål- och resurskonflikter genom exempelvis omprioritering av resurser eller politisk förankring. Kraftsamlingsteamet är en sammansättning av olika grupper såsom Projektgruppen,
Expertgruppen, Programgrupp och Områdesråd. Teamet hålls samman av Processledaren. Det är viktigt
att kommunicera dessa undergruppers olika ansvar och förhållande till varandra. Det bör finnas någon
form av systematik och relationerna mellan grupperna bör tydligt kommuniceras och illustreras.
Exempelvis, hur ofta träffas Projektgruppen och när skall Områdesrådet bjudas in i den gemensamma
problemtacklingen. Illustrerade processkartor kan underlätta förståelsen hos deltagande parter. Inom
Kraftsamling Sjöbo presenterades pågående processer och aktiviteter på Medborgarlabbet. (Se Figur
7 ovan) Det är Styrgruppens ansvar att se till att Kraftsamlingsteamet bemannas och att arbetet med
Kraftsamlingen prioriteras i linjeverksamheten. Kraftsamlingens arbetssätt kan innebära att arbetet
behöver ske mer intensivt under vissa perioder, vilket gör att det måste finnas kapacitet i organisationen som gör det möjligt att fokusera på uppgiften och därmed nedprioritera rådande arbetsuppgifter.
Följande frågor bör hanteras när Kraftsamlingsteamet sätts samman:
❍

Beroende på fokus och upplägg behöver Processledaren med hjälp av Styrgrupp identifiera
behov av kompetens, expertis och förtydliga när personerna ska inkluderas i Kraftsamlingen

❍

Uppskatta hur mycket tid deltagare kommer att behöva avsätta för Kraftsamlingen och när
det förväntas delaktighet

❍

Uppskatta vilka externa aktörer som ska delta i Kraftsamlingsteamet och när, exempelvis forskare, invånare, intressegrupper, näringslivsrepresentanter måste inkluderas

❍

Förtydliga att Styrgruppen har mandat att prioritera om i rådande verksamhet när specifik
kompetens eller ansvar behövs i Kraftsamlingen

❍

På vilket sätt Processledaren skall stöttas då rollen kan vara utmanande.

Dokumentation och kommunikation
Erfarenheten från tidigare Kraftsamling har visat att det är viktigt med dokumentation och ständig
kommunikation. För det första handlar det om att verka för transparensen och insynen i ett arbetssätt
som är tillfälligt och inkluderar aktörer utanför den kommunala organisationen. För det andra handlar
det om att kunna sprida information och lärdomar. Genom att ha tydliga dokumentationsrutiner
på möten (till exempel minnesanteckningar, protokoll, fotografier osv.) underlättas kommunikation,
möjlighet till analys och kunskapsöverföring. Det är särskilt viktigt med dokumentationsrutiner vid
personalomsättning, omorganisation eller när det sker förändringar i den politiska ledningen. Det
är också viktigt att skapa rutiner för kommunikation och hur olika verksamheter skall samordna sin
kommunikation under Kraftsamlingsfasen. För att möjliggöra informationsspridning via sociala
medier, som är en viktig kanal för många invånare, behöver digitala informationskanaler skapas
under Kraftsamlingsfasen. I pilotprojektet Kraftsamling Sjöbo etablerades exempelvis arbetssättet med
Månadsblad, ett gemensamt informationsblad för att kommunicera aktiviteter som erbjuds invånarna
på Sjöbo av olika verksamheter. Månadsbladet kommunicerades löpande genom olika kanaler såsom
verksamheter, nätverk, webb, sociala medier och affischering. Tack vare kommunikationsrutiner har
det underlättat för nya ansvarspersoner att ta över samordningen av Månadsbladet och det behöver inte
bli sårbart i samband med personalomsättning. Arbetssättet bidrar till förbättrad organisatorisk minne.
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Medborgarlabbet som tillåtande miljö
Medborgarlabbet är en viktig beståndsdel i Kraftsamlingsmodellen. Labbet fyller flera viktiga funktioner. Exempelvis,

• Medborgarlabbet symboliserar den samlade kraftsamlingsambitionen och medskapande som
arbetssätt.

•
•
•
•

Medborgarlabbet är Kraftsamlingens ”ansikte utåt” gentemot invånare och lokalsamhället.
Medborgarlabbet är en central och tillgänglig mötesplats.
Labbet symboliserar tillit genom att invånare tillåts att fylla labbet med verksamheter.
Medborgarlabbet är en levande brygga in till kommunala förvaltningar och bolag.

Den interna samordningen – mellan kommunala förvaltningar och beslutsnivåer - är lika viktig som
den externa samordningen. Det skall vara tydligt för invånare, företag och föreningar att man kan
vända sig till medborgarlabbet med sina frågor, utmaningar eller förbättringsidéer. Medborgarlabbet
är en plats där dialoger och samtal kan äga rum på ett förutsättningslöst sätt. Labbet bör organiseras
för att skapa goda förutsättningar för ökat samhällsengagemang och känsla av gemenskap. Miljön
kan utvecklas på olika sätt för att främja social interaktion och delaktighet. Exempelvis, verksamhetsinnehåll som attraherar olika målgrupper eller ett verksamhetsinnehåll som kan skapas av invånare
och föreningar. Vidare kan lokalen utformas med hjälp av teknik och utrustning på ett sådant sätt
som inbjuder till kreativitet och samtal. Det är viktigt att miljön är tillgänglig baserat på invånarnas
livsvillkor, förutsättningar och möjligheter.
Medborgarlabbet och dess verksamhet ska underlätta samarbeten mellan invånare, föreningar och
organisationer och hjälpa till att stötta och coacha invånarinitiativ och engagemang som gör nytta för
lokalsamhället. Exempelvis, vill en medborgare starta en aktivitet, har en idé som är bra för området,
behöver en lokal för att bedriva en aktivitet, vill genomföra ett arrangemang eller vill starta en förening
eller ett företag så ska hen få stöd och hjälp med detta genom Medborgarlabbet. Labbets tillåtande
atmosfär skall även kunna underlätta möten över professionella och politiska gränser. Det är viktigt
att förlägga möten på medborgarlabbet. Exempelvis, innebär detta att politiker och beslutsfattare som
inte nödvändigtvis brukar besöka platsen får träffa invånare och med egna sinnen uppleva området
som skall utvecklas.
Medborgarlabbet är ett viktigt forum för samverkan mellan verksamheter som Stadsdelsvärdar,
Fältgruppen, skola, polis och så vidare. Samverkan behöver också etableras mellan befintliga
Mötesplatsverksamheter, skolan, närhälsan, trossamfund, föreningar, arbetsplatser, butiker och restauranger då dessa verksamheter möter de människor som bor och verkar i området.
För att möjliggöra Medborgarlabbets funktion behövs resursförstärkning i form av en till två idécoacher. Det kan med fördel bli ett gemensamt ansvarstagande mellan kommun och en frivillig
förening och att det formaliseras genom ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap). Tjänsteperson från
kommunen kan exempelvis vara en som har ett samordnande uppdrag, som blir brobyggaren mellan
civilsamhället och kommunen. Idécoacherna bör bemanna labbet en till två dagar i veckan i syfte
att möjliggöra möten med lokalsamhället enligt fasta tider. Idécoacherna bör utöver bemanning vara
mobila och arbeta uppsökande i syfte att göra Medborgarlabbets funktion känt för invånare och lokala
aktörer samt för att upptäcka lokala idéer och initiativ. Idécoacherna ska verka för Medborgarlabbets
syfte och mål och motivera till dialog och ett gemensamt samhällsengagemang. Det är viktigt att
idécoacherna har en pedagogisk förmåga och har erfarenhet i att leda dialogprocesser.
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FIGUR 8. Skolbarnen på Sjöbo deltog i skaparverkstad på Medborgarlabbet. (Foto: Borås Stad)

Kraftsamlingens olika faser
Kraftsamlingen är ett systematiskt arbetssätt som bygger på två faser:
Kraftsamlingsfasen (tre år) och Utträdesfasen (två år). Dessa faser består i sin tur av fyra underliggande
faser: (1) Initieringsfasen; där ett område väljs ut och där beslut tas huruvida Kraftsamlingen skall
starta och resurssättas, (2) Uppbyggnadsfasen; där organisationen sätts upp och tydligare nulägesbild
etableras, (3) Problemtacklingsfasen; där professionen, invånare och intressenter tillsammans jobbar
för att utveckla en stadsdel och åtgärda organisatoriska brister, (4) Implementerings- och förvaltningsfasen; som går ut på att skala upp och stabilisera de strukturer och åtgärder som visade sig ”fungera”
eller som kraftsamlingen har bedömt ”behövs” i området. Nedan följer en beskrivning av faserna och
vilka moment som ingår.
Initieringsfasen

Initieringsfasen startas när den politiska Ledningsgruppen och Styrgruppen tar ett beslut att starta en
Kraftsamling baserat på Kraftsamlingsinitiativ. Kommunstyrelsen tar det formella beslutet att starta en
kraftsamling. När beslut tagits kan arbetet med Kraftsamlingen påbörjas. Första steget är att tillsätta en
Processledare som får uppdraget att genomföra och hålla samman Kraftsamlingen. I denna inledande
fas görs en Kartläggning av vilka aktörer och lokala resurser som finns i området. Processledaren startar
ett arbete för att förtydliga Problembilden. Processledaren samlar in material och skapar en bild av
området, exempelvis genom samtal med professionen i området, lokala föreningar, lokala företagare
och invånare som bor eller verkar i området. Problembilden och kartläggningen presenteras genom
ett PM (”Nulägesanalys”) som blir grunden för det fortsatta Kraftsamlingen. I detta PM kan även
befintliga kunskapsluckor belysas vilket kan motivera involvering av externa aktörer och expertis.
Problembilden och Kraftsamlingsmissionen förankras på ett gränsöverskridande sätt. Exempelvis
genom en gränsöverskridande workshop som samlar kommunledning, politiker, chefer och verksamhetsansvariga. Efter förankringsarbetet, det vill säga när aktörer enas om problembild och fokus, sätts
relevanta grupper i samman baserat på vilka kompetenser eller ansvarsområden som måste involveras
i arbetet. Det är dessa grupper som blir Kraftsamlingsteamet. Beroende på frågans komplexitet och
sammansättning, kan det finnas behov av att involvera externa aktörer (ex. forskare, myndighetsrepresentanter, företag och så vidare). Styrgruppen och den politiska ledningsgruppen behöver godkänna
huruvida arbetet skall fortskrida och gå över till nästa fas, Uppbyggnadsfasen.
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RÅD & TIPS
❍

Våga öppna upp en fysisk miljö i tidigt skede, kanske innan det egentligen känns “rätt” att
bjuda in. På så vis väcks nyfikenhet hos människor som passerar och ryktet om att något
är på gång sprids. Det ger möjlighet att fånga upp engagemang hos personer med olika
intressen som sen kan vidareutvecklas.

❍

Miljön bör vara tillgänglig för alla och ligga i anslutning till en plats där människor
rör sig.

❍

Viktigt att miljön skall upplevas som tillåtande och kreativ. Begränsa inte aktiviteter
förutsatt att de följer rådande lagstiftning.

❍

Glöm inte att ett viktigt mål med Kraftsamlingen är ökad delaktighet och initiativtagande i lokalsamhället.

❍

Det är viktigt att den muntliga och textmässiga kommunikationen anpassas aktivt
till målgruppen.

❍

Labblokalen skall kunna lånas och användas av invånare och föreningar kostnadsfritt.

❍

Viktigt med flexibel lokal- och inredningslösning som gör det lättare att ställa om till
olika aktiviteter och behov.

❍

Ha tillgång till material och verktyg i labbet som kan användas av deltagare (ex.
workshop-material, papper, pennor, tavlor, teknologi m.m.).

❍

Kommunicera löpande planerade aktiviteter och evenemang via sociala medier
och Månadsblad.

❍

Köp eller låna in dataspel, bordsspel osv. för att locka till aktiviteter.

❍

Räkna med att det tar tid att etablera en användardriven labbmiljö. Engagemang,
initiativ och samarbeten behöver växa fram.

❍

Förankra och etablera förståelse för vad en satsning på ett innovationslabb innebär
bland de förvaltningar och verksamheter som berörs - att det på förhand inte går att
säga vad det kommer att resultera i och att det innebär nya sätt att arbeta på, vilket
kan vara jobbigt.

❍

Att etablera tillitsfulla relationer tar tid och det är viktigt att underhålla relationer när de
är etablerade. Det är viktigt att acceptera att tillit är någonting som är personberoende
vilket innebär att ledningen måste ta hänsyn till etablerade relationer, exempelvis innan
personal förflyttas eller vid omorganisation.

❍

Försök se till att det sker regelbundna aktiviteter för att skapa ett intresse och känsla
av att ”det händer något”. Dessa aktiviteter kan planeras av kommunen, Programgruppen,
kommunala verksamheter som skola eller av föreningar i lokalsamhället.

❍

Sträva inte efter perfektion eller att allt måste vara färdigt och genomtänkt. Snarare
kan det halvfärdiga eller ogenomtänkta bjuda in till delaktighet och medskapande.
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Uppbyggnadsfasen

Denna fas handlar om att sätta upp de organisatoriska strukturerna och arbetssätten för Kraft
samlingen. Projektorganisationen i en Kraftsamling kan bestå av Politisk ledningsgrupp, Styrgrupp och
Kraftsamlingsteam. Kraftsamlingsteamet består i sin tur av Projektgrupp, Expertgrupp, Medborgarlabb,
Programgrupp och Områdesråd. Teamet blir det sammanhållande begreppet för de olika grupper som
engageras. I denna fas är det viktigt med perspektivinsamling, att involvera människor med olika
perspektiv och kompetens. Det handlar om att noggrant planera för de olika stegen i en dialogprocess;
förberedelser, information, dialog, återkoppling och bekräftelse. Dialogprocessen är en kontinuerlig
del av Kraftsamlingen och består i alla faser. Här handlar det även om att etablera relevanta länkar
och kopplingar mellan exempelvis lokala Nätverk och samverkansforum, Fältgruppen, Stadsdelsvärdar,
Mötesplatser, Styrgruppen, Politisk ledningsgrupp och relevanta myndigheter, lokala föreningar, företag,
intressenter (exempelvis Föräldraförening, centrumförening, fastighetsägarförening, hyresrättsförening, bostadsföreningar, näringslivsnätverk osv.) och civilsamhälleliga aktörer (ex. kyrkan). Exempelvis
har Samhällsbyggnadsnämnden i Borås Stad sedan 2017 ett Samarbetsuppdrag som syftar till att
samla samhällsbyggnadsfrågorna kring skola, lokaler, trafik, park, miljö, sociala frågeställningar och
folkhälsa. Kraftsamlingen bör tydligt kopplas ihop med Samarbetsuppdraget och rådande planeringsambitioner i det utvalda området. Vidare handlar det om att föra en dialog med berörda aktörer och
förtydliga och förankra den gemensamma visionen, kraftsamlingens uppdrag, fokus och överordnade
mål. I uppbyggnadsfasen kommer de gemensamma arbetssätten bestämmas och vid behov förankras
med Styrgruppen. I uppbyggnadsfasen identifieras även lokala Förändringsagenter (ex. nyckelaktörer,
gränsgångare och lokala eldsjälar) – vilka kopplas samman med Kraftsamlingsarbetet.
Problemtacklingsfasen

I denna fas handlar det om att nyansera problembilden, identifiera faktorer som kan bidra till negativ
såväl positiv utveckling och tackla identifierade utmaningar på ett gränsöverskridande och systematiskt
sätt. Processledaren håller ihop arbetet med problemtacklingen. Nuläges- och problembilden revideras
ständigt beroende på vad som Kraftsamlingsteamet upptäcker eller lär sig i sitt arbete. Samtidigt bör
Kraftsamlingsteamet identifiera organisatoriska brister, hinder och organisatoriska mellanrum och
löpande föreslå organisatoriska åtgärder för att kunna komma vidare med Kraftsamlingen och för att
kunna realisera kraftsamlingens uppdrag. Förändringar som kräver formella förändringar av organisationen (ex. nya styrdokument, nya avdelningar eller politiska beslut) förankras med Styrgruppen.
Projektgruppen som är en del av Kraftsamlingsteamet tar fram en Handlingsplan som fastställer gemensam vision, målsättning och aktiviteter under Kraftsamlingsfasen och under Implementerings- och
förvaltningsfasen. Åtgärder och investeringar som kräver en omfattande resursmobilisering (ex. bostadsförsörjning, upprustning av stadsmiljön, investeringar i trafik, park och gata, personell förstärkning i
befintliga verksamheter) måste stämmas av med kommunledning, Politisk ledningsgrupp och Styrgrupp
och kan innebära involvering av Kommunfullmäktige. I Borås Stad har Projektstudion utvecklats som
en metod för gränsöverskridande tackling av frågor som kräver kunskapsfördjupning, bedömningar
eller där samsyn måste nås.30(Ernits, 2019) Projektstudion kan användas som ett verktyg för att lösa
”knutar” som uppstår under Kraftsamlingsarbetet.

30

Ladda hem metoden och rapporten här: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-39970
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❍

Av erfarenhet är det svårt att få invånare delaktiga och få dem till att medverka i olika
aktiviteter. Kommunen är generellt dålig på att bjuda in invånare tidigt i processer. När vi
pratar om medskapande så är det viktigt att fundera över när vi släpper in berörda i samtalet. Det är viktigt att involvera och bjuda in berörda till dialog redan från första början,
annars är det inte medskapande fullt ut.

❍

Noggrant fundera över vad syftet med dialogen är, vad vill vi uppnå? Förbereda och
utforma och se vilka förutsättningar finns att genomföra dialogen. Är tiden mogen?
Finns det någon specifik händelse som man behöver ha i beaktning? Vilka är berörda?
Hur når vi dem? Genom vilka kanaler kan vi nå vår målgrupp.

❍

Dialog är en process – inte en engångsföreteelse. Det handlar om att förbereda ett kontinuerligt samtal mellan bestämda parter under längre tid. Det är ett samtal som påbörjas
och fortsätter i olika faser. Detta behöver man tänka igenom innan man för första gången
kommer ut kring en specifik frågeställning så att man redan inledningsvis kan berätta
vad kommande processer kommer att bli.

❍

Det är viktigt att fundera på rätt metod för rätt typ av dialog.

❍

Platsens betydelse för dialogen är viktig för att få till en värdeneutral dialog.

❍

Det är avgörande att facilitatorn eller processledaren är neutral och inte partisk i
frågeställningen.

❍

Medskapande kräver aktiv facilitering och det behöver ges förutsättningar för den
tid det kräver.

❍

Dialogprocessen handlar om att synliggöra olika perspektiv. För att kunna göra detta
så kan flera dialoger med olika målgrupper genomföras för att bredda perspektivinsamlingen.

❍

Var inte rädd för att konfrontera kritikerna som försöker störa ordningen. Lägger du på
locket är det sannolikt så att den kritiska rösten förvärras och tilliten likaså. Tänk på att
även den kritiska rösten är visat engagemang, då det är lika viktigt att lyssna in kritikens
synpunkter. Det kan vara framgångsrikt att börja dialogen med en ”gnällfas” så att invånare får möjligheten att uttrycka sitt missnöje för att sedan fortsätta med en kreativ fas.

❍

Det är viktigt att sammanställa dialogresultatet och i ett större sammanhang lyfta meningsskiljaktigheter och försöka urskilja gemensamma intressen samt presentera resultat
för beslutsfattare.

❍

Utifrån dialogsammanställningen kan beslutsfattare ge verksamheter i uppdrag att identifiera och prioritera insatser och att berörda verksamheter skapar en gemensam plan för
genomförande.

❍

Det är viktigt att återkoppla dialogresultat till dem som deltagit i dialoger samt till dem
som berörs av resultatet. Detta behöver göras både genom digitala forum, mellanmänskliga mötesforum och genom informativt material såsom rollups, affischer, vykort och
broschyr.

För fördjupning om medskapande se avsnitt Medskapande och delaktighet samt
Gemensam tackling av samhällsutmaningar i Kapitel III Fördjupning.

37

FIGUR 9. Här sker ett arbete i Projektstudion inom ramen för Kraftsamling Sjöbo. Experter är samlade för
att prata om verksamhetsinriktningen i den framtida Allaktivitetshuset på Sjöbo. (Foto: Borås Stad)

Några viktiga perspektiv som behöver hållas levande under Problemtacklingsfasen:

• Dialog, medskapande och delaktighet

Invånare och lokalsamhället behöver även i denna fas ha möjlighet att vara delaktiga. Det är
viktigt med transparens och inte undanhålla frågor av problematisk karaktär och se invånare
och lokala aktörer som en resurs i problemtacklingen av frågor som berör dem. Även om det
är politiken eller verksamheter i kommunen som till slut måste fatta de avgörande besluten,
är det viktigt att invånare kommer till tals då det är de som känner sitt område bäst. Det kan
finnas olika lösningar och berörda invånare kan komma med förslag på lösningar som ingen
annan har tänkt på. Det är lika angeläget att bjuda in till invånardialog vid problemtackling
av frågor som vid initiering av idéer. Däremot är det väsentligt att identifiera dialogens syfte,
vad dialogen förväntas bidra med och hur det är tänkt att dess resultat skall användas, det
blir helt avgörande för dialogens resultat. Dialogen kan med fördel genomföras genom en
Medskapande process som handlar om ett gemensamt görande, att invånare, föreningar, företag eller dem som berörs av frågan på lika villkor är delaktiga i hela processen. Om exempelvis invånare inte varit med och initierat och formulerat insatser så kan det bli svårt för dem att
motiveras till att tackla brister och hinder. Däremot är de med från start i hela processen så är
de också med och konfronterar olika åtgärder och på sätt synliggör hinder och kan därmed
lättare förstå och hantera dem. Anledningen till att det gemensamma görandet är så viktigt
är att det under processen skapas kunskap om varandra och förtroende för varandra. När
människor som tidigare inte känner varandra börjar göra någonting tillsammans och därtill
skall ta gemensamt ansvar för resultatet, byggs ett förtroendeskapande arbetssätt. Ett sådant
förtroendeskapande arbetssätt har ofta visat sig vara av en avgörande betydelse för dialogprocessens hållbarhet och resultat.31 Det är betydelsefullt att medskapande processer faciliteras
eller drivs av aktörer som fått utbildning i medskapande som arbetssätt. Det är viktigt att det
finns både resurser och en organisatorisk beredskap i att kunna ta hand om invånarnas delaktighet och projektidéer. Innovationspotten kan bli ett viktigt instrument i denna strävan och

31

Ahamsson (2015)
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den ger möjlighet till en reell maktdelning genom att invånare får möjlighet till ett konkret
inflytande i utvecklingen av en stadsdel. Medborgarlabbet blir en viktig arena där invånare,
föreningar, civilsamhället och kommunen kan mötas på lika villkor. Kraftsamlingen skall
stötta realisering av idéer och förslag som kommer från lokala aktörer. Invånarnas möjlighet
att delta i samhällsutvecklingen kan bidra till att förtroendet till den kommunala organisationen ökar. Social tillit byggs underifrån genom att invånarnas frågor och önskemål hanteras
seriöst av kommunen och på så sätt kan invånare känna större samhällelig tillhörighet. Det är
viktigt att olika kunskapsformer tas i beaktande och samlas in genom dialoger eller medskapandeprocesser – exempelvis tyst och erfarenhetsmässig kunskap.
Se avsnittet Hantering av kunskap och Gemensam tackling av samhällsutmaningar i kapitel
III. Fördjupning. Se även Figur 14 under Bilagor som visar vilka faser som måste beaktas när
medskapande används som arbetssätt.

• Experiment och prövande

Komplexa och sammansatta problem kräver ett stegvist arbetssätt som bygger på prövande
och småskaliga test eller experiment. Det kan exempelvis handla om att kommunen testar
nya metoder för delaktighet, metoder för att engagera föräldrar, metoder för att motverka
negativa normer bland killar i skolan, tillfälliga åtgärder i trafikmiljön för att se hur trafiken
förändras eller tillfällig platsutveckling för att se hur den tillfälligt konstruerade miljön eller
resursen kommer att används av invånare. De ”experiment” som anses vara lyckade av kan
skalas upp och bli permanenta delar av verksamhetsutbudet eller i miljön. Det är viktigt att
experiment och prövande bygger på kunskap och att utvärdering sker löpande.

• Stegvist arbetssätt

Kraftsamlingen är ett utforskande arbetssätt som fortskrider stegvis och driver processer
framåt. Produktion av kunskap, professionella bedömningar och förhandlingar samspelar
när problemen skall tacklas. Kunskap och insikter skapas steg för steg. Förståelsen för olika
perspektiv växer fram genom interaktion, lyssnande och fördjupat samtal. Kunskap och
koncept framträder och förfinas genom en stegvis process. Denna typ av utforskande arbetssätt minimerar risken för låsningar och strävan efter perfektion. Vidare ökar det en typ av
kollaborativt arbetssätt, känslan av delaktighet och medbestämmande hos deltagarna. Det är
viktigt att Processledaren skapar förutsättningen för denna typ av stegvisa utvecklingar som
arbetssätt. Och hjälper till att hantera värde- och intressekonflikter. Ständig förankring med
de människor som berörs av kraftsamlingen är avgörande för lyckat resultat.

• Enkla, trassliga, skavande och stökiga frågor

De frågor som tacklas inom Kraftsamlingen kan variera i svårighetsgrad. Olika frågor kan
innebära behov av olika former av processer och involvering av specifika kompetenser för
fungerande samarbete och problemtackling. Enkla frågor är framför allt av teknisk karaktär. Det råder relativt stor samsyn och frågorna går att hantera med rådande kunskap och
organisatoriska förutsättningar. Enkla frågor kan hanteras med ett fåtal personer och beslut
kan tas utan större förhandlings- eller förankringsarbete. Trassliga frågor innebär att professionen är överens om värden och riktning, samtidigt som frågan kompliceras på grund av
tekniska svårigheter, osäkert kunskapsläge, osäker kostnadsbild eller komplicerade tekniska
utmaningar. Experter och professionen trasslar sig genom tekniska detaljer och samband. I
trassliga projekt deltar ofta även fler aktörstyper och aktörer, vilket innebär ett att ett större
fokus måste läggas på förhandling, bedömningar och behov av att nå samsyn eller kompromisser. En översättarroll kan vara värdefullt i sådana situationer. Att bygga en ny cykelbro i
en levande stadsmiljö skulle kunna vara ett exempel på ett trassligt projekt. Skavande frågor
utmärks av tvetydighet eller värdemässiga spänningar som uppstår mellan ett fåtal personer.
Frågorna kan vara tekniskt enkla, samtidigt som professionen är oenig kring värden, bedömningar och riktning. Här blir det viktigt att hitta kompromisser genom dialog. Värdeladdade
frågor skaver och väcker emotionella reaktioner hos de människor som gör bedömningarna,
vilket innebär att det kan vara värdefullt att inkludera en faciliterarroll. En utbildad och
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kompetent faciliterare kan skapa organisatorisk och psykologiska förutsättningar för aktörer
att komma överens eller hantera konkreta värdekonflikter. Stökiga frågor innebär en dubbel
komplexitet - frågorna som hanteras är ofta tekniskt komplicerade samtidigt som aktörerna
inte är överens om värden eller riktning. Vanligtvis är större stadsplaneringsprojekt stökiga.
Stökiga frågor innebär att ett större fokus måste ligga på både facilitering och processledning. Här det viktigt att hitta sätt att kunna förhandla, arbeta utifrån medskapande som
princip, bygga legitimitet, etablera tillit, hantera konflikter och hitta robusta kompromisser
som håller över tid. Stökiga projekt drivs framåt genom att kunskap och förståelse utvecklas
stegvis, och genom att konflikter tillåts att äga rum och hanteras.

FIGUR 10. En modell för att kunna göra en förbedömning av frågor eller problem som kan hanteras
i Kraftsamlingen. Frågorna kan vara enkla, skavande, trassliga och stökiga. Ökad komplexitetsgrad
innebär att mer fokus måste läggas på facilitering, gruppdynamik och socialt samspel.

Följande utkomster och resultat kan följa av Problemtacklingsfasen:
❍

Långsiktig Handlingsplan som befäster vad som skall åtgärdas i området, vilka organisationsförändringar som är nödvändiga, vilka aktiviteter som skall ske på medellång sikt och mål för
respektive verksamhet.

❍

Insatser och investeringar (ex. upprusning av närmiljön, föräldraskapsstöd)

❍

Småskaliga Experiment som utvärderas

❍

Nya eller förändrade organisatoriska strukturer (ex. forum, avdelningar, arbetssätt, nya
implementerade metoder, gränsdragningar, ansvar osv.)

❍

Kunskap och fördjupad lägesbild

❍

Medskapande projekt som finansieras av Innovationspotten (ex. idéer som kommit från
invånare eller föreningsliv) eller externa finansiärer (ex. forsknings- och innovationsprojekt)
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❍

Var noga med att redan från start dokumentera processen noggrant genom mötesanteckningar, foton, etcetera. Det är till hjälp för att förstå vad som har gjorts och varför.

❍

Skapa förståelse för vilka aktörer som är verksamma i lokalsamhället och i förvaltning
och den politiska domänen. Det är viktigt att lära känna vilka beteenden, värden och
normer som råder för att förstå hur processledaren och kraftsamlingsteamet kan agera
i det lokala ekosystemet för att nå framgång. Kraftsamlingen synliggör olika underliggande strukturer som antingen försvårar eller gör det lättare att skapa förändring.
Gemensamma mål, intressen och värdegrunder hjälper medan det kan vara utmanande
de gånger de står i konflikt. Det kan gälla på både verksamhets- och individnivå och
kommer med stor sannolikhet att framträda.

❍

Ta små steg och var öppen för det oväntade och att nya oväntade problem kan uppstå.

❍

Ta gärna hjälp av akademin för utvärdering, specialistkunskap eller följeforskning.

❍

Inkludera aktivt olika kunskapsområden, expertkunskap och erfarenhetsbaserad kunskap i problemtacklingsprocessen.

❍

Gör småskaliga försök och experiment som utvärderas. Frågorna blir mer administrativt
lätthanterliga, det blir lättare att komma fram och minskar även risken för låsningar.
Exempelvis, istället för att lansera ett stort föräldrastödprogram som måste planeras,
genomarbetas och resurssättas, så kanske man kan testa och utvärdera en halvfärdig idé
på ett fåtal personer.

❍

Synliggör och kommunicera vad som sker till omgivningen, även vad som händer utanför
Medborgarlabbet i form av nätverksbyggande, förändringar och aktiviteter.

❍

Underskatta inte problemens moraliska och sociala dimensioner. Var beredd på att
människor har olika syn på problem och lösningar och att det kan ta tid att komma överens.

❍

Använd befintliga nätverk i lokalsamhället för att nå ut men fundera också över hur ni
når personer som inte ingår i dessa nätverk.

❍

Våga stanna kvar i problemformuleringsfasen och var inte för snabb med lösningar

❍

Försök aktivt åstadkomma ett gemensamt lärande.

❍

Bygga tillit och förtroendekapital mellan stad och invånare är en ständigt pågående
process, tilliten kan gå förlorad på mycket kort tid.
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FIGUR 11. ”Oasen” var ett experiment som syftade till att undersöka hur invånare uppfattar stadsdelen
Norrby och hur förändring i trafikhastighet på Norrbyleden påverkade invånarnas upplevelse av närmiljön. Här byggs en tillfällig stadsmiljö upp i nedre Norrby.

Läs mer i avsnittet Gemensam tackling av samhällsutmaningar i kapitel III. Fördjupning.
Implementering och förvaltningsfasen

Implementerings- och förvaltningsfasen beskriver den sista delen av Kraftsamlingen. Det handlar
om ett stegvist utträde från området, samtidigt som upparbetade fungerande strukturer lämnas kvar
inom organisationen. Det kan exempelvis handla om att hitta former för att samordna upparbetade samverkansfora av olika slag inom ordinarie verksamhet och överföra kunskaper om upparbetade arbetssätt till befintliga verksamheter, så att lyckosamma delar fortlever efter Kraftsamlingen.
Kraftsamlingsteamet kan ha synliggjort organisatoriska hinder för stadsdelsutveckling. Dessa hinder
kan kräva nödvändiga organisationsförändringar, som i så fall behöver kommuniceras med den förvaltning eller organisation som det berör, så att förändringsarbetet kan förvaltas vidare. I den här
fasen realiseras aktiviteter och åtgärder som Handlingsplanen beskriver. Det kan exempelvis handla
om planer på nya bostäder, upprustning av utemiljöer, frilufts- och rekreationsområden, renovering
av bostadsbestånd, etablering av samlingsplatser, etablering av nya för- och grundskolor, åtgärder i
trafik- eller närmiljö, förändringar i befintlig verksamhet, nya gränsöverskridande samverkansfora nya
innovations- och forskningsprojekt. En plan presenteras för hur arbetet med handlingsplanen följs
upp och fortlever i ordinarie verksamhet efter Kraftsamlingen. De experiment och försök som visade
sig medföra positiva effekter kan med fördel skalas upp och implementeras. De grupperingar och
organisationsstrukturer som inte längre bedöms behövas upplöses. Kraftsamlingen och dess effekter
utvärderas och avslutas med en gemensam lärande workshop som samlar alla Kraftsamlingsdeltagare.
Resultatet från workshopen presenteras för Styrgrupp och politisk ledningsgrupp som beslutar om
vilka upparbetade metoder och strukturer som ska fortleva och vilka förvaltningar som övertar ett
ordinarie ansvar samt för en vidare dialog med politiker om framtida investeringar.
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Iii.
Fördjupning

– främjande och förebyggande
arbete, medskapande och
problemtackling
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…urban planning is not about ‘building cities’ or about a process where government officials and
eperts control the citybuilding process, although building new ‘pieces of city’ may come to happen.
It is about fostering the institutional capacity to shape the ongoing flow of ‘place-making’ activities
in ways which can promote long-term and sustainable improvements to material quality of life and
to the sense of identity and well-being of people in places. If cities are open systems and permeable
‘containers’, urban planning needs to attend to the institutional qualities of the containing ‘webs’
which give meaning, identity, and quality to place. (Healey, 1998, p. 1544)

…we must develop networks of leaders who accept some measure of responsibility for the society’s
shared concerns. Call them networks of responsibility, leaders of disparate or conflicting interests
who undertake to act together in behalf of the shared concerns of the community or nation
(Garner, 1997, p. 29)

In today’s shared-power, no-one-in-charge, interdependent world, public problems and issues spill
over organizational and institutional boundaries. Many people are affected by problems like global
warming, AIDS, homelessness, drug abuse, crime, growing poverty among children, and teen
pregnancy, but no one person, group, or organization has the necessary power or authority to solve
these problems. (Bryson & Crosby, 1993, p. 323)

Freds- och konfliktforskaren Hans Abrahamsson har ordet.
Covid-19 har kommit att ställa samhället inför nya prövningar. Det är fortfarande oklart i vilken riktning
samhällsutvecklingen är på väg. Tilltron till logiken bakom de globala förädlingskedjornas tillväxt och
dominans har börjat ifrågasättas. Betydelsen av en ökad lokal resursmobilisering har ökat och nationalstaterna har på olika områden börjat återta sin tidigare roll i det politiska rummet. Digitalisering kommer
att göra sina avtryck när det gäller hur människor träffas och reser. Samtidigt råder det ingen tvekan om
att vår tids stora samhällsomdaning även fortsättningsvis kommer att präglas av globalisering, migration
och urbanisering som genom sin samverkan alltmer flätar ihop det lokala med det globala och skapar nya
komplexa samhällsproblem som kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda. Det gäller inte minst vad
som krävs för att värna demokratin och den sociala hållbarheten.
Som diskuterats i följande metodbok skiljer sig komplexa samhällsfrågor från komplicerade genom att
orsak-verkan samband är oklara. Beprövad erfarenhet saknas av hur problemen kan hanteras. De är oftast
lokalt specifika och därtill i ständig förändring. De är med andra ord knappast ”manualiserbara”. Problemet
bottnar i att formulera problemen på rätt sätt – därtill kommer att identifiera verkningsfulla åtgärder.
Detta kan bara göras tillsammans med de delar av befolkningen som är berörda. Detta gäller inte minst
för vad som krävs för att komma tillrätta med gängkriminalitet och våldsbejakande extremism och för att
öka medborgarnas såväl faktiska säkerhet som upplevda trygghet. Den norske fredsforskaren Johan Galtung
påvisade vikten av att skilja på negativ och positiv fred. Det var möjligt att uppnå eldupphör genom att
ingå olika fredsavtal utifrån parternas militära styrkepositioner. För att freden skulle bli långvarig och
avtalet respekteras över tid krävdes dock att detta kompletterades med åtgärder för att tillräckligt väl också
kunna tillgodose de grundläggande behov som utgjort konfliktens bakomliggande orsaker. Han var noga
med ett påpeka betydelsen av ett utvecklingsperspektiv som kunde inge människor hopp om att bättre kunna
tillvarata sina livschanser. På samma sätt är det viktigt att skilja mellan negativ och positiv säkerhet. Den
förra försöker man uppnå genom att sätta fokus på att komma tillrätta med individers oönskade beteende
genom övervakning, kontroll och olika polisiära insatser. Det handlar här om att förstärka den institutionella förmågan att återta kontrollen av det offentliga rummet och försöka öka människors vertikala tillit
till och förtroende för myndigheternas handlingskraft. Med hjälp av risk- och sårbarhetsanalyser försöker
myndigheterna uppnå detta genom förstärkt Platssamverkan vidta olika brottsförebyggande åtgärder
Samtidigt visar forskningen på att ökad faktisk säkerhet inte per automatik leder till att människor upplever
en ökad trygghet. Tvärtom, ökad polisiär närvaro kan ofta medföra att människor undrar vad som står
på och känner sig mindre trygga. Forskningen har därmed kommit att förflytta fokus från individen till
att också ta hänsyn till och komma tillrätta med de strukturella förhållanden som påverkar människors
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livsvillkor, känslan av att bli behövd och att kunna tillvarata sina livschanser. Länsstyrelserna i Skåne,
Västra Götaland och Stockholms län definierar följdriktigt social tillit som det skyddsvärda i sina krisberedskapsplaner för social hållbarhet. Här blir det aktuellt med mer trygghetsfrämjande och tillitsskapande
åtgärder för att också stärka människors horisontella tillit, deras tillit till varandra och därmed också deras
kollektiva förmåga. Detta inte minst för att kunna utarbeta gemensamma normer och utmana de avvikande
normer som präglar de informella maktstrukturer som dominerar lokalsamhället. Den positiva säkerheten
och den lokala sociala tilliten kan inte enbart stärkas genom olika åtgärder uppifrån och ner. De komplexa
samhällsfrågorna gör att samhället inte längre på samma sätt som tidigare med hjälp av god social ingenjörskonst kan byggas för människor utan alltmer måste byggas tillsammans med människor. Medskapande
med berörda samhällsengagerade medborgare blir legio liksom användandet av medborgardialog.
Medborgardialog skall i dessa sammanhang inte uppfattas som en enstaka händelse där den kommunala
förvaltningen vill informera om någonting eller inhämta medborgarnas synpunkter på vad som skall göras
(konsultation). Medborgardialog vid komplexa samhällsfrågor handlar om att tillsammans med medborgarna skapa en arbetskultur som bygger på en gemensam kunskapsproduktion och ett gemensamt lärande.
Den stora utmaningen för förtroendevalda politiker och den kommunala förvaltningen består härvidlag i
att våga ge upp sitt problemformuleringsinitiativ och sitt tolkningsföreträde. Ytterst handlar det om maktdelning. Den maktutövning som krävs för att hantera komplexa samhällsfrågor handlar inte längre om
förmågan att utöva makt över någon – att få andra att göra någonting som de annars inte skulle ha gjort.
Det handlar alltmer om att bemäktiga makthavarna och öka deras förmåga till handlingskraft – det vill
säga att få ökad tillgång till makt till att göra något. Maktutövning för att skapa ett socialt hållbart samhälle har därmed kommit att ställa allt större krav på makthavarnas legitimitet. Människor måste förstå
bakgrunden till olika beslut och dela synen på det sätt på vilket problemen skall hanteras. Den medskapande
medborgardialogen utgör ett konkret exempel på den maktdelning som måste till. Dagens ledarskap måste
helt enkelt förmå att också bemäktiga andra för att därmed också själva kunna öka sin egen legitimitet.
Den svenska strategin för att skapa den uthållighet som krävs för att hantera Covid -19 på ett sätt som är
hållbart kan tjäna som ett aktuellt exempel.
Tillitsdelegation pekar i sitt slutbetänkande på vikten av samverkan – det gäller såväl tvärsektoriellt inom
förvaltningens olika delar som med övriga myndigheter, näringsliv och bostadsbolag. Denna samverkan är
nödvändig för att stärka den institutionella förmågan som krävs för att hantera komplexa samhällsfrågor.
Forskningen visar samtidigt på hur de målkonflikter som ofta präglar de aktörer som ingår i sådan platssamverkan ställer stora krav den så kallade gränsgångarens förmåga till ledarskap som integrerar och håller
samman. De aktörer som ingår i platssamverkan måste ge gränsgångaren (samordnaren) mandat till ett
gränsöverskridande arbete. De möten som sker inom platssamverkan måste därtill ständigt uppmärksamma
och hantera aktuella målkonflikter.
En framgångsrik samverkan för att hantera komplexa samhällsfrågor omfattar inte bara olika myndighetsutövande aktörer och näringslivets olika grenar. Det räcker inte heller med ökad samverkan med
forskningen och den möjlighet till att kombinera en vetenskapligt och teoretisk förankrad kunskap med den
erfarenhetsbaserade och den praktiska klokhet som ett transdisciplinärt förhållningssätt medger. Framför allt
handlar det om att också möjliggöra en medskapande medborgardialog med de olika medborgare som berörs.
Forskningslitteraturen som diskuterar vikten av att stärka den kollektiva förmågan pekar härvidlag på
problemen med en så kallad inbjuden medborgardialog som bygger på förvaltningens initiativ. Förutom
problemen med att nå ut till de berörda medborgare, vars röster sällan kommer till uttryck på ett sätt som
gör det möjligt att kanalisera in dem i den politiska styrningen, visar erfarenheterna på svårigheterna för
initiativtagarna att ge upp sitt tolkningsföreträde och dela med sig av makten när det gäller problemformulering och identifiering av åtgärdsförslag. Därtill kommer att inbjuden medborgardialog oftast främst
handlar om att lyssna till medborgarna och inte om att identifiera åtgärder för gemensam handling (att göra
tillsammans). Den kommunala förvaltningen fastnar därmed väldigt lätt i sitt serviceuppdrag och tillvaratar
inte riktigt möjligheten att begränsa sitt åtagande till att tillhandahålla stödjande strukturer för att stärka
den gemensamma sektorn och för att tillvarata de resurser som också medborgarna är bärare av. Samtidigt
som denna del av litteraturen därför pekar på vikten av medborgarinitierad dialog visar erfarenheterna
härvidlag på ett problematiskt dilemma. Det handlar inte bara om att hantera förvaltningens bristande
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mottagarkapacitet för att fullt ut dra nytta av sådana initiativ. Det handlar också om att komma över
de svårigheter som föreligger för det civila samhällets olika grenar när det gäller att såväl komma överens
om vad man är emot som att formulera gemensamma förslag till åtgärder för att hantera problemen och
som kan utgöra utgångspunkt för dialogen. Som så ofta är det även här en fråga om att försöka hålla två
tankar i huvudet samtidigt. Det är naturligt för den kommunala förvaltningen att ta initiativ till inbjuden
medborgardialog men detta bör då lämpligen göras genom att söka samverkanpartners i det civila samhällets olika grenar och göra en gemensam inbjudan. Resultaten från min egen mångåriga forskning kring
samhällsförändringens dynamik och drivkrafter visar entydigt på vikten av vertikal interaktion. För att
gå från ord till handling krävs såväl ett upplyst egenintresse uppifrån av berörda makthavare och beslutsfattare som ett starkt tryck underifrån från det civila samhällets olika delar och engagerade beslutsfattare.
Medborgardialogen och dess utformning spelar här en central roll. Speciellt viktigt är att deltagarna skall
känna sig bekväma med att besöka den plats där dialog är tänkt att äga rum. Biblioteken har här i många
fall visat sig kunna spela en viktig roll som mötesplats för medborgardialogen.
Vikten av att noggrant förbereda dialogen kan inte nog betonas. Vilket är syftet och hur skall resultaten
användas? Vilka medborgare är berörda och vilka skall bjudas in att delta? Samtalsledaren spelar en viktig
roll som förtjänar att uppmärksammas. En meningsfull dialog handlar inte nödvändigtvis om att med till
buds stående medel försöka skapa en trevlig stämning i rummet och komma fram till en gemensam lösning
i konsensus. Erfarenheterna pekar på att den medskapande medborgardialogens främsta uppgifter i själva
verket är tvåfaldigt: Det gäller för det första att kunna identifiera och synliggöra de meningsskiljaktigheter
som föreligger mellan olika aktörer på kort sikt när det gäller förståelse av sakernas tillstånd, dess orsaker
och effekter och olika sätt på vilka de kan hanteras. Det gäller för det andra att utifrån dessa meningsskiljaktigheter på kort sikt diskutera sig fram till tänkbara gemensamma intressen på lång sikt. Forskningen
talar här i termer av att omvandla antagonistiska (ej förhandlingsbara) motsättningar till agoniska.
Ett sätt på vilket det skulle kunna gå att ta sig an ett motsvarande medskapande arbete när det gäller
frågan om trygghet och säkerhet vore att tillsammans med medborgarna söka former för att ta fram en
Frisk och Socialhållbarhetsanalys som ett komplement till de lägesbilder som den kommunala platssamverkan producerar, ofta utifrån lokalpolisens tolkningsföreträde. Till skillnad från de traditionella
Risk- och sårbarhetsanalyserna blir utgångspunkten här att tillsammans med de boende och med hjälp
av ett folkhälsoperspektiv identifiera några hälsobringande (salutogena) faktorer som upplevs som positiva
i det berörda bostadsområdet och som skulle behöva stärkas för att färre människor skulle söka sig från
området och få fler att söka sig dit. En modell för att genomföra sådana Frisk och socialhållbarhetsanalyser
som skulle kunna visa sig vara intressant att använda vore att utifrån Freire-pedagogik skapa dialog med
medborgarna för att samtala om de olika bilder som förekommer bland de boende om hur det står till i
området (problematisera) för att därefter fundera på varför det förhåller sig som det gör och vad som skulle
kunna göras åt det, av vem och när (reflektera) för att avslutningsvis ta fram en gemensam handlings- och
åtgärdsplan (agera).
Vår tids samhällsomdaning med sina krav på förstärkt lokalsamhälletillit och ökad kollektiv förmåga gör det
viktigt att låta dialogen präglas av såväl en stark lokalt förankrad verklighetsuppfattning som av en global
utblick med ökad förståelse av de förhållanden som präglar människors vardagsliv runt om på vår planet
och hur dessa villkor genom det sätt som världen alltmer flätats samman också påverkar levnadsförutsättningarna i vår del av världen. FN:s globala mål för en hållbarutveckling skulle kunna tänkas användas
som en brygga för att fläta ihop den lokala verkligheten med de globala förhållanden som råder. Ytterst
handlar den medskapande medborgardialogen om att tillsammans med medborgarna, det vill säga med
alla de som bor, vistas, arbetar i eller har andra långvariga relationer med området, utarbeta och komma
överens om innehållet i ett nytt samhällskontrakt – om människors rättigheter och skyldigheter och om hur
vi skall kunna leva tillsammans i en värld i förändring.
/Hans Abrahamsson
Docent i freds- och utvecklingsforskning
Göteborgs Universitet
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Introduktion
Kraftsamlingen har en tydlig målsättning: främja långsiktig hållbar samhällsutveckling. Som namnet
Kraftsamling antyder handlar det om att samla kompetens, resurser, beslutsfattande och ett engagemang från professionen, politiker, invånare, akademi, civilsamhället och näringslivet för att åstadkomma en hållbar omställning. Kraftsamlingen handlar i grunden om att bygga kapacitet och stärka
den samhällets förmåga att tackla problem som är trassliga eller komplexa. Exempelvis där problembilden är otydlig eller där aktörerna är oense om problembeskrivning eller vilka åtgärder som bör
göras. Kraftsamlingen handlar om att genomföra förebyggande åtgärder och stärka det som fungerar.
Kraftsamlingsarbetet sker på ett gränsöverskridande sätt, utgår från lokala förutsättningarna och
skall skapa förutsättningar för människor att mötas och jobba med utmaningar som ingen enskild
aktör eller organisation rår fullständigt över. Arbetssättet är tillfälligt, gränsöverskridande och har en
demokratisk ambition. Samtidigt kan denna typ av medskapande och inkluderande ambition leda
till nya typer av utmaningar. Exempelvis måste tillitsfulla relationer etableras mellan lokalsamhället
och de deltagande organisationerna. Hur åstadkommer man detta i en formell byråkrati? Freds- och
konfliktforskaren Hans Abrahamsson skriver att…
Komplexa samhällsfrågor kan egentligen inte förebyggas. Däremot kan samhällets förmåga att
hantera komplexa samhällsfrågor förstärkas genom olika åtgärder. Det kan handla om att med hjälp
av medskapande medborgardialoger bygga upp det förtroende, den tillit och den arbetskultur som
krävs för att problemet rimligt skall kunna hanteras, när det väl gett sig till känna och synliggjorts
(Abrahamsson, 2019, p. 141; min kursivering)

Kraftsamlingen handlar i grunden om att stärka lokalsamhällets förmåga att hantera komplexa samhällsfrågor. Det gränsöverskridande arbetssättet och den systematiska organiseringen syftar till att
stärka kapaciteten och den gemensamma förmågan. Precis som Abrahamsson påpekar, är tillit och
etablerade relationer avgörande för att lyckas. Den tilltagande polariseringen i samhället försvårar
gemensam problemtackling baserat på rådande institutionella arrangemang och politiska forum.
Kraftsamling, som adresserar värdegrundskonflikter och etablerade maktordningar, kan vara ett sätt
att motverka framväxande klyftor och misstro. Hur och vad som skall göras kan variera beroende på
lokala förutsättningar och vilka utmaningar som identifieras av Kraftsamlingen. Men, forskningen
är enig på en punkt. Arbetet måste ske tillsammans med de som berörs. Åtgärder och insatser kräver
ständig förhandling måste förankras brett bland invånare, intressenter och politiska beslutsfora. Det
är anledningen till att Kraftsamlingen bygger på medskapande som arbetssätt. Kapitlet tar upp och
diskuterar ett antal viktiga hållpunkter och förhållningssätt som Kraftsamlingen behöver ta hänsyn till.
Följande kapitel är uppdelad i följande avsnitt:
1. FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE FÖR STADSDELSOMVANDLING. Avsnittet beskriver vad ett främjande och förebyggande arbete innebär utifrån ett folkhälsoperspektiv och
vad som är viktigt att ta hänsyn till i planeringssammanhang.
2. GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMVERKAN. Avsnittet beskriver svårigheterna med gränsöverskridande samverkan, vad man bör tänkta på och hur eventuella hinder kan tacklas.
3. MEDSKAPANDE OCH DELAKTIGHET. Detta avsnitt beskriver vad medskapande innebär som
arbetssätt och vad man skall tänka på när många människor och organisationer skall involveras i samhällsplaneringsprocesser.
4. GEMENSAM TACKLING AV SAMHÄLLSUTMANINGAR. Det sista avsnittet tar upp lärdomar och
viktiga förhållningssätt när komplexa problem skall tacklas med gemensamma krafter.
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I tabellen nedan listas ett antal praktiska rekommendationer som utvecklas i kommande kapitel.

Praktiska rekommendationer
ORGANISERING

•

Skapa arenor och sociala förutsättningar där relevanta och ansvariga organisationer kan mötas
över gränser kring utmaningar

•

Samverkan tar tid och det måste finnas organisatoriska resurser och gränsöverskridande
beslutsstrukturer som gör det möjligt att agera och göra insatser när det behövs

•
•

Var lyhörd för organisatoriska hinder och försök överbrygga dessa när de uppstår

•
•

Bygg organisation och strukturer allteftersom behovet uppstår i Kraftsamlingen

•

Utgå från etablerade nätverk och relationer i lokalsamhället. Saknas nätverk och aktivt föreningsliv måste insatser göras för att främja mötet och relationer

Var uppmärksam vilka ”luckor” och organisatoriska mellanrum det finns och försök att väva
ihop dessa vid behov
Identifiera befintliga gränsgångare – det vill säga människor som arbetar eller har byggt upp
relationer över olika typer av gränser - och inkludera dessa i Kraftsamlingen

MEDSKAPANDE

•
•
•
•

Försök skapa vision och acceptans för Kraftsamlingen

•

Starta en utvecklingsprocess tillsammans med lokala nätverk och främja engagemang genom
att bjuda in och göra människor delaktiga i lokal utveckling

•
•

Skapa problemförståelse och känsla av mening och sammanhang

•

Visa ständigt progression och gör små insatser för att kommunicera seriositet gentemot
invånarna och professionen som förväntas att delta med sin tid och sina kunskaper

Utgå från invånarnas vardag, livsvillkor, behov och kunskap om lokala förhållanden
Utgå från befintliga sociala, institutionella och organisatoriska strukturer i lokalsamhället
Skapa tillåtande miljöer och forum där invånare och lokala aktörer kan mötas och samlas kring
gemensamma frågor

Tillgängliggör resurser för invånare och civilsamhället för lokal utveckling. Exempelvis
innovationsmedel

FACILITERING OCH PROCESSLEDNING

•

Gränsöverskridande samverkan är komplex och skapar friktion och kräver aktiv facilitering och
rätt kompetens för att kunna genomföras

•
•

Olika miljöer kräver olika förhållningssätt, språk och sätt att kommunicera

•
•

Var lyhörd för sociala hinder och försök överbrygga dessa när de uppstår

Verka för att etablera tillitsfulla relationer och utgå från organisationens och platsens förutsättningar gällande sociala strukturer och traditioner
Låt konflikter ta plats, stötta aktörer som står långt ifrån varandra och låt aktörer utforska varför
man är oenig. Konflikter kan uppstå mellan förvaltningar, mellan organisationer eller mellan
kommunen och lokalsamhället

LÄRANDE OCH PROBLEMTACKLING

•

Lägg tid och resurser på att verkligen förstå problembilden och hoppa inte för snabbt
på lösningar

•

Arbeta aktivt för att lyfta in olika kunskaper och lokala behov till Kraftsamlingen,
rådande planeringsprocesser eller pågående formulering av policy

•
•

Tackla problemen stegvis genom att göra småskaliga experiment och utvärderingar
Skala upp det som bevisligen fungerar
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Främjande och förebyggande arbete för stadsdelsomvandling
Ett främjande och förebyggande perspektiv hänger nära samman. Främjande arbete utgår från ett
salutogent perspektiv, det vill säga utifrån det som bidrar till individers hälsa och välmående. Det
främjande arbetet ser till vilka skyddande faktorer som finns, såväl fysiska, psykiska som sociala och
värnar om att dessa ska bestå över tid. Det handlar om att öka individens eller gruppens delaktighet
och tilltro till den egna förmågan, stärka eller bibehålla det som är bra och flytta fokus från det som
inte fungerar till det som fungerar. Det förebyggande arbetet utgår från ett patogent perspektiv och
har som utgångspunkt i faktorer som bidrar till ohälsa. Det handlar om att uppmärksamma, identifiera och kartlägga de faktorer som utgör risker för olika former av ohälsa samt hinder för gynnsam
samhällsutveckling. Genom att sedan analysera hinder och risker underlättas planeringen av förebyggande insatser. Det kan ses som ett riktat fokus mot ett återkommande problemområde och för
att problemet ska reduceras eller avlägsnas. Skillnaden mellan främjande- och förebyggande arbete
är att de utgår från olika fokus. Främjande arbete fokuserar på resurser medan förebyggande arbete
fokuserar på problem och utmaningar. Arbete som handlar om förebyggande insatser är mer specifika
och bygger på identifierade hinder medan främjande insatser handlar om att förstärka det vi vill se mer
av. Allt som oftast behöver främjande insatser kompletteras med förebyggande insatser och vice versa.
Hälsoförutsättningar hos en befolkning påverkas av hur en kommun organiserar sitt arbete. I en
kommun finns många viktiga välfärdsverksamheter såsom skola, fritid, socialtjänst, vård och omsorg,
hälso- och sjukvård osv. Dessa verksamheter är väsentliga i hälsofrämjande stadsdelsplanering och
för att långsiktigt skapa social hållbarhet i en stadsdel. Ett främjande och förebyggande arbete för
stadsdelsomvandling kräver ett holistiskt synsätt som innefattar att alla aktörer som berörs av omvandlingen i ett område bjuds in att bli delaktiga i förändringsarbetet. Aktörer som boende, forskare,
kulturarbetare och representanter från myndigheter som exempelvis polis och arbetsförmedling är
exempel på några som kan tillföra kunskap till planeringen. Verksamheter och aktörer behöver ledas,
styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa för hela befolkningen inom prioriterat
område. Detta genom att arbeta med gemensamma mål, främjande och förebyggande arbetsmetoder
och uppföljning av resultat. Ett socialt hållbart samhälle beskrivs av Folkhälsomyndigheten som ”ett
jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.
Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner
tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.”

Vikten av sammanhang och livsmiljö
Enligt kommissionen för jämlik hälsa så är befolkningens hälsa i Sverige i genomsnitt väldigt god men
ojämlikheten i hälsa och livslängd är mycket påtaglig och varierar geografiskt. Den sociala gradienten,
det vill säga det socioekonomiska förhållandet, sambandet mellan utbildningsnivå, ekonomiska förhållanden och upplevd hälsa är tydligt. Med andra ord påverkar sociala och ekonomiska omständigheter
människors livsmöjligheter. De grupper som har en lägre utbildningsnivå och låga inkomster har i
de flesta fall en sämre hälsa. Forskning och förståelse kring hälsobegreppet har vidgats efter Ottawa
Charter (WHO´s internationella överenskommelse 1986) och uppfattningen är numer att individen
inte ensam ansvarar för sin hälsa utan påverkas av sin sociala omgivning. För att uppnå en god och
jämlik hälsa krävs därför att människor ges likvärdiga villkor och förutsättningar. Dessa villkor och
förutsättningar benämns ofta som hälsans bestämningsfaktorer. Det finns en framtagen modell över
hälsans bestämningsfaktorer som på ett enkelt sätt visar på bredden av faktorer som påverkar individers hälsa, från genetiska faktorer såsom ålder, kön och arv, till strukturella faktorer såsom generella
socioekonomiska, kulturella och miljömässiga förhållanden.
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FIGUR 12. Hälsans bestämningsfaktorer. Modellen inspirerad av Whitehead and Dahlgren (1991)
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Hälsan i en befolkning beror på många olika faktorer vilket illustreras av figuren på vänster sida.
Hälsotillståndet i en befolkning kan ses som resultatet av ett samspel mellan individ och samhälle.
Sambanden mellan bestämningsfaktorerna och hälsan är komplexa och samma bestämningsfaktorer ligger ofta till grund för flera olika hälsoutfall. Olika levnadsvanor påverkar risken för många
av de sjukdomar som utgör den största sjukdomsbördan i Sverige idag. Livsvillkoren påverkar i sin
tur möjligheten till hälsosamma levnadsvanor. Politiska beslut, som fördelnings-, utbildnings- och
arbetsmarknadspolitik, påverkar vidare livsvillkoren för invånarna. För att kunna förebygga ohälsa
är det viktigt att även följa förutsättningarna för hälsa i form av levnadsvanor och livsvillkor, utöver
de faktiska hälsoutfallen, eftersom det ger en bild av hur hälsan i befolkningen ser ut och kan komma
att utvecklas över tid. (Folkhälsomyndigheten, 2020)
Sammanfattningsvis påverkas hälsan av livsstil, som påverkas av social omgivning och som påverkas
av områdes lokala förutsättningar. Stadsdelsplanering har således möjlighet att påverka en stadsdels
mående genom att skapa goda levnadsförutsättningar, blanda olika sociala grupperingar och ge förutsättningar för hälsosamma val. Hälsans bestämningsfaktorer är utgångspunkten i främjande och
förebyggande arbete för stadsdelsomvandling. Kommuner är den part i samhället som har störst
möjlighet att påverka förutsättningarna för en god och jämlik hälsa och kan med väl planerade och
genomförda preventiva insatser göra samhällsekonomiska vinster.
Ojämlikhet i hälsa bidrar till samhällsekonomiska konsekvenser och samhällsekonomiska kostnader.
Exempelvis i form av skolmisslyckanden och försenade inträden på arbetsmarknaden som kan uppgå
till drygt fyra miljoner för en person över en tioårsperiod. (SOU 2017) För en person som dessutom har
fysiska och psykiska besvär, som kräver vårdinsatser blir kostnaden ännu högre. Brist på ekonomiskt
överkomliga bostäder skapar också ojämlika möjligheter till god boendestandard. Det här är bara några
exempel på ojämlika förutsättningar som förekommer och som visar på att det finns behov av bättre
resursanvändning med inslag av både främjande och förebyggande insatser för en mer jämlik hälsa.
En fråga som inte sällan ställs när det handlar om främjande och förebyggande arbete är om det lönar
sig, och inte minst hur man då skall kunna påvisa den ekonomiska nyttan i olika satsningar. Ett par
forskare med erfarenhet av samhällsekonomiska beräkningar i sociala projekt, har räknat på vad ett
utanförskap kostar samhället i ökad välfärdskonsumtion och i minskat produktionsbortfall (Nilsson
& Wadeskog, 2008). Alla sådana beräkningar utgår från ett antal antaganden. Beroende på art av
utanförskap skiljer sig kostnaderna radikalt. En beräkning forskarna landar på är att satsade medel
har en avkastning på 20 till 30 gånger pengarna, alltså en krona på förebyggande/främjande innebär
20 till 30 kronor i minskade kostnader/ökade intäkter för samhället.32 Det kan alltså räcka med att
man lyckas med några få procent för att satsningarna skall vara även ekonomiskt lönande.

Stadsdelsomvandling och samhällsplanering
Då kommunen har ett ansvar att stötta, vårda och hjälpa individer och familjer som har sociala, ekonomiska eller hälsomässiga svårigheter är de en naturlig och viktig part i främjande och förebyggande
arbete för stadsdelsomvandling. Det är dock viktigt att planera insatser utifrån ett helhetsperspektiv
och kombinera sociala och fysiska insatser. Enligt Boverket behöver man lägga stor vikt på helhetsperspektivet för att uppnå socialt hållbar stadsdelsomvandling. Utvecklingsarbetet måste omfatta
såväl områdesförnyelse, för att göra enskilda bostadsområden mer attraktiva, som planeringsåtgärder
i syfte att skapa en fungerande helhet och binda samman olika delar av stadsdelen. (Boverket, 2010)
Många stadsplanerare beskriver svårigheter med helhetsperspektivet då de inte får gehör för sociala
och hälsofrämjande faktorer i planarbetet. För att möjliggöra en fungerande helhet i samhällsplanering behövs ökad kunskap om hur fysisk planering och människors förutsättningar för jämlik hälsa
hänger ihop.

32

Det finns internationella studier och beräkningar som visar ännu högre potentiella vinster. (Felner et al., 2000)
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Exempelvis så finns erkända samband såsom att utemiljöer som gynnar gång- och cykeltrafik samt
närhet till skola och kollektivtrafik bidrar till ökad fysisk aktivitet och bättre luftkvalitet. Närhet och
möjlighet till rörelse och utevistelse bidrar till ökad fysisk aktivitet och bättre kondition och på så sätt
ökar förutsättningarna att motstå framtida hjärt- och kärlsjukdomar. (e.g. Faskunger, 2007)
Tillgänglighet är också ett nyckelbegrepp, inte minst för människor med funktionsnedsättning, som
med ökad tillgänglighet får ökade möjligheter att delta i samhällslivet. För äldre människor kan det
vara så enkelt som att det finns bänkar att vila på längs gångstråk och minimalt med hinder för exempelvis rullatorn. Det handlar även om tillgänglighet till olika former av resurser som kollektivtrafik,
natur, lekplatser, affärer, välfärdsinstitutioner, politiskt beslutsfattande och samhällsservice. (Dempsey,
Bramley, Power, & Brown, 2011) Här är det viktigt att utgå från människornas livsvillkor och möjligheter och ta hänsyn till vilka sociala, rumsmässiga, kunskapsmässiga, fysiska eller ekonomiska hinder
som försvårar tillgängligheten. Tillgång till resurser är inte samma sak som tillgänglighet. Exempelvis
kan rädsla skapa barriärer som därmed minskar tillgängligheten för exempelvis kollektivtrafik som
finns att tillgå rent fysiskt. (c.f. Alm & Lindberg, 2004; Ceccato, Uittenbogaard, & Bamzar, 2013)
Trygghet är ett annat nyckelbegrepp som påverkar människors fysiska aktivitet. Platser som är otrygga
bjuder sällan in till en promenad eller joggingrunda. Ju tryggare platser är ju mer benägna är människor
att vistas där. Samstämmig forskning visar också att kontakt med grönska som träd, planteringar,
parker och naturområden dels ger direkta positiva hälsoeffekter, dels ger betydande indirekta effekter
som påverkar återhämtning från stress och förbättring av koncentrationsnivån. (e.g. Kuo, 2011, 2013)
Dessutom ses mellanmänskliga relationer, tillit till varandra och deltagande i stadsdelsplanering som
viktiga faktorer och värden för socialt hållbar stadsdelsomvandling och för en positiv folkhälsoutveckling. (e.g. Healey, 2009; Klijn, Edelenbos, & Steijn, 2010; Rousseau et al., 1998) Relationer etableras
via möten och interaktion. Här spelar tillåtande miljöer och tillgängliga mötesplatser en viktig roll.
Detta var exempelvis en av anledningarna till att ett Medborgarlabb etablerades inom Kraftsamling
Sjöbo. Det här är några exempel på iakttagelser som man bör ta med sig det i den fysiska planeringen.
Det är dock viktigt att poängtera att vägen mot en mer jämlik hälsa och socialt hållbar stadsdel inte
går via en eller ett par avgörande insatser, utan att det är ett tålmodigt arbete med många olika frågor
inom ett brett spektrum genom olika sektorer som krävs.
Även Agenda 2030 påtalar hälsans roll för en hållbar utveckling. I deklarationen poängteras vikten av
att fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande säkerställs. Förebyggande insatser för en god folkhälsa
liksom tillgång till hälso- och sjukvård och stabila hälsosystem måste därmed ses som en integrerad
del i agendans alla delar – och som en grundläggande förutsättning för en hållbar samhällsutveckling,
såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. En god hälsa är därför också avgörande för att samtliga
mål i agendan ska kunna uppnås. I likhet med det övergripande nationella folkhälsomålet att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor samt regeringens långsiktiga mål att sluta
hälsoklyftorna inom en generation utgår agendan från en bred tvärsektoriell ansats.
Gränsöverskridande samverkan
Studier har visat att samverkan och samarbete över gränser inte är lätt att åstadkomma och kräver
aktiv facilitering och organisering. (Huxham, 2005)
Gränsöverskridande samverkan kräver aktiv organisering, ett specifikt hantverk och förutsätter resurser
och organisatoriskt flexibilitet. Det finns åtminstone två viktiga perspektiv att beakta i de fall där
arbetet sker på ett gränsöverskridande sätt och där arbetet utmärks av hög strukturell komplexitet:
(1) Hinder och organisatoriska mellanrum samt (2) Samverkansvårigheter.
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Hinder och organisatoriska mellanrum
Gränsöverskridande arbete kan innebära frågor hamnar ”mellan stolarna” på grund av oklart ansvarsläge eller på grund av att ansvaren är formellt utspridd på olika organisationer och/eller förvaltningar.
Det är inte alltid lätt att enas kring vad som skall göras, med vilka resurser och när, exempelvis när
det råder oklart ansvarsläge, olika beslut, motstående lagstiftning eller politiska uppdrag och prioriteringar. Gränsöverskridande arbete kan innebära att det uppstår organisatoriska hinder som i sig
kan försvåra samarbete, mobilisering av resurser och gemensam problemtackling. Det är viktigt att
aktörerna inom Kraftsamlingen är medvetna om att hinder kan uppstå och att det finns beredskap
för att hantera dessa när de uppstår. I Kraftsamling Sjöbo blev det upp till processledaren att lyfta
upp och tackla de hinder som uppstod. Rydin and Holman (2004) har exempelvis identifierat fem
potentiella faktorer som kan skapa hinder:
1. BRISTEN PÅ DELAKTIGHET FRÅN LOKALSAMHÄLLET (från invånare, föreningar, lokala
företag, viktiga institutioner och nätverk)
2. BRISTEN PÅ VILJA ATT DELTA (från politiken, civilsamhället, relevanta organisationen
som spelar en nyckelroll eller som har nödvändiga resurser)
3. OLIKA SYNSÄTT PÅ VAD SOM SKALL ÅSTADKOMMAS ELLER RÅDANDE PROBLEMBILD
(inom politiken, bland professionen, civilsamhället osv.)
4. BRIST PÅ RESURSER OCH/ELLER KAPACITET ATT AGERA (i den kommunala organisationen,
civilsamhället eller hos relevanta myndigheter)
5. SAMARBETSUTMANINGAR ELLER SAMARBETSSVÅRIGHETER (mellan professionella gemenskaper, olika sektorer, förvaltningar eller myndigheter)
Hinder kan även uppstå på grund av rådande organisationskultur, rådande organisationsstruktur eller
på vilket sätt ledar- och chefskapet fungerar hos de organisationer eller förvaltningar som medverkar i
Kraftsamlingen. Det kan exempelvis handla om hur chefer eller medarbetare ser på gränsöverskridande
samverkan eller vilket mandat som ges till de som deltar eller representerar sina egna organisationer. Det
kan exempelvis handla om att vissa medarbetare måste förankra allt med olika chefsled, medan andra
har tillåtelse att arbeta på ett gränsöverskridande sätt. Hinder kan också uppstå av värderingsmässiga
skäl. Exempelvis kring frågeställningar där människor inte delar problembeskrivning, målsättning
eller accepterar andras kunskapsanspråk. Sådana situationer kan innebära konflikter och motstående
intressen, vilka måste kunna utageras och lösas. Exempelvis genom att lägga tid på att förstå varandra,
fördjupa problembilden eller diskutera vilka lösningar som är bäst lämpande och accepteras av alla
deltagare. Freds- och konfliktforskaren Hans Abrahamsson förtydligar att man måste…
…synliggöra meningsskiljaktigheter och de erfarenheter som döljer sig bakom de olika individuella
kraven, liksom bakgrunden till de perspektiv på förhållningssätt och lösningar som kommer fram
och synliggörs under arbetet… (Abrahamsson, 2019, p. 218)

Det är däremot inte alltid legitimt eller accepterat att stanna kvar i konfliktfyllda situationer inom den
traditionella byråkratin. (Baum, 2015) Man lägger exempelvis inte tid och resurser på att utforska till
varför meningsskiljaktigheten uppstår och på vilka grunder respektive person argumenterar för sitt
perspektiv. En viktig lärdom från Kraftsamling Sjöbo var behovet av att stanna kvar i konfliktfyllda
situationer för att kunna skapa gemensam förståelse och hitta samsyn kring värdeladdade frågor.
Detta gäller både för professionen och invånare. I Kraftsamling Sjöbo blev det upp till processledaren att facilitera möten mellan aktörer som hade svårt att enas. Processledaren var tvungen att skapa
förutsättningar för aktörer att trassla med svåra frågor och etablera samsyn. Med andra ord kan en
konflikträdd förvaltningskultur bli ett effektivt hinder för kollektiv handling och problemlösning.
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Ovan nämnda hinder riskerar att skapa olika typer av organisatoriska mellanrum 33 som gör att frågor
eller problem blir ohanterade. Organisatoriska mellanrum kan behöva ö verbryggas eller vävas ihop.
Författarna Rydin och Holman (2004) argumenterar att socialt k apital 34 kan vara en viktig resurs i
sammanhanget. Socialt kapital gör det möjligt att överbrygga organisatoriska mellanrum. Exempelvis,
genom att bygga upp gränsöverskridande relationer, skapa gränsöverskridande mötesforum där
människor kan träffas, skapa nya kopplingar mellan relevanta förvaltningar, reparera dysfunktionella
relationer mellan människor, gränsöverskridande ledarskap och aktiv facilitering av samverkansprocesser som stärker tilliten mellan människor som deltar i samverkansmiljön. (e.g. Ernits, 2020; Stadtler
& Karakulak, 2020; Van Meerkerk & Edelenbos, 2018b)
Tillitsfulla sociala relationer och informella nätverk underlättar gränsöverskridande förhandling,
etablering av samsyn, mobilisering av resurser och (om)förhandling av gränser för ansvar. Det kan
exempelvis handla om att en kommunal förvaltning kommer överens med den regionala vårdsektorn
kring hur man gemensamt skall kunna tackla ett lokalt fenomen där ansvarsfrågan formellt inte är löst.

Samverkanssvårigheter
Gränsöverskridande samverkan kan vara väldigt svår att åstadkomma i praktiken. (Huxham, 2005)
Inkluderingen av många aktörer innebär exempelvis att värderingsmässiga, resursmässiga, kunskapsmässiga, personliga eller organisatoriska skillnader synliggörs i det gemensamma arbetet. Dessa skillnader kan bidra till social komplexitet och upplevd stökighet bland deltagarna. Det är inte alltid lätt
att mötas över professionella gränser, enas kring problembild, hitta gemensamma förhållningssätt,
eller arbeta fram strategier som upplevs som legitima och eftersträvansvärda. Gränsöverskridande
samverkan tar tid, kan vara frustrerande, kräver resurser och måste organiseras på ett professionellt sätt.
Studier visar bland annat att projekt- eller processledaren måste ha rätt kompetens och social förmåga;
och vidare att det finns tillgång till relevanta organisatoriska förutsättningar (ex. beslutsstrukturer,
resurser, tillåtande kultur osv.) för att åstadkomma en fungerande gränsöverskridande samarbetsprocess. (c.f. Fligstein, 2001; Huxham, 1996; van Meerkerk & Edelenbos, 2018a)
Gränsöverskridande ledarskap har visat sig vara viktig för fungerande samverkansprocesser. (e.g.
Peirce & Johnson, 1997; Van Meerkerk & Edelenbos, 2018b; Yip, Ernst, & Campbell, 2009)
Gränsöverskridande ledarskap kan exempelvis innebära ett ständigt arbete för att hålla ihop aktörer
som tenderar att fokusera på sina egna verksamheter; mobilisering av resurser när det behövs och ett
ständigt byggande av gemensam samverkanskultur som innebär att deltagarna känner mening och
samhörighet. (Chrislip, 2002)
Medskapande och delaktighet
De senaste fem decennierna har frågor som handlar om inflytande, delaktighet och medskapande
legat högt på den politiska dagordningen. Önskan om att utveckla demokratin och det kollektiva
beslutsfattandet har inneburit demokratireformer i västvärlden framförallt kopplat till offentlig sektor
och samhällsplanering. Det är stor skillnad mellan medskapande som arbetssätt och det som traditionellt kallas för medborgardialoger och konsultation. Medskapande förutsätter att relationer byggs
upp och att en process organiseras där människor och experter görs delaktiga i arbetet med att tackla
utmaningar och främja långsiktigt hållbar utveckling. Målet är ökat medbestämmande. Kunskap
skapas gemensamt och åtgärder tas fram i samförstånd. Stort fokus ligger i att skapa engagemang,
lyfta in grupper som inte kommer till tals och att hantera olika former av mål- och värdekonflikter som
tenderar att uppstå när olika perspektiv och intressen möts. Wandersman och Florin (2000, s. 247)
menar att ett ökat reellt deltagande av invånare och intressenter kan leda till följande positiva resultat:

33
34

Begrepp från Tyrstrup (2007)
Se definitionen nedan.
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• Bättre boende- eller närmiljö. Exempelvis genom förbättrad kvalitet i besluts- och plane-

ringsprocesserna, tack vare att lokal kunskap, människornas behov och erfarenheten inkluderas i planeringsprocesserna. Policy och välfärdstjänster blir således bättre anpassade till lokala
behov och förutsättningar. Här är det viktigt att det skapas direkt kopplingar till de aktuella
samhällsbyggnadsprocesserna som sker inom kommunen.

• Ökad känsla av kontroll och egenvärde. När människornas idéer ochbehov omsätts till
konkret handling ökas egenmakten.

• Ökad känsla av att vara behövd och därmed stärkt känsla av ansvar. Det motverkar i sin
tur känslan av utanförskap, anonymitet och alienation från samhällsarenan.

Samtidigt innebär involvering av fler aktörer ökad komplexitet vilket innebär att samverkan och delaktighet måste organiseras och faciliteras på ett professionellt sätt. Det krävs aktiv organisering för
att åstadkomma delaktighet vilket innebär möten, relationsbyggande och aktivt samtal mellan den
kommunala organisationen och aktörer i lokalsamhället. Den samlade kunskapsläget är mycket tydlig
på den punkten. (e.g. Ansell, 2011; Gallent & Ciaffi, 2014) I den omfattande forskningslitteraturen
förekommer åtminstone tre övergripande argument som motiverar en ökad grad av inflytande och
delaktighet i samhällsangelägenheter:
1. MÄNSKLIG UTVECKLING OCH EGENMAKT
Ökad delaktighet sägs ha potentialen att främja mänsklig utveckling, känsla av ökad egenmakt och egenvärde. (e.g. Rappaport, 1981) När människor tillåts vara med och bestämma
eller komma till tals i viktiga samhällsangelägenheter så utvecklas människan som samhällsvarelse. Reell delaktighet innebär att människor känner att de har inflytande över sina
liv, känsla av kontroll och exempelvis på vilket sätt närområdet utvecklas. Detta förutsätter
att delaktighets- och medskapandeprocesser organiseras på ett professionellt sätt och att
människornas kunskap och behov tas i seriöst beaktande. Se avsnittet Delaktighet, relationer,
tillit och arenor nedan för viktiga aspekter att inkludera i Kraftsamlingen.
2. KUNSKAP
Bättre kvalitet på beslutsfattande, välfärdsproduktion och planering. Argumentet går ut
på att fler delaktiga människor och fler kunskapsperspektiv kan potentiellt bidra till ökad
kvalitet i beslutsfattandet och formulering av policy. (e.g. Forester, 1999) Detta förutsätts i
sin tur bidra till bättre kvalitet på välfärdsproduktion och på sikt en hållbar samhällsutveckling. (e.g. Hoppe, 2010) För att kunna realisera denna breda kunskapsinkludering, måste
den gemensamt producerade kunskapen integreras aktivt i besluts- och planeringsprocesserna. Studier visar att detta inte alltid sker i verkligheten. (e.g. Bomble, 2016; Sandercock,
1998) Se avsnittet om Hantering av kunskap nedan för vilka dimensioner kan vara viktiga att
inkludera i arbetet med Kraftsamlingen.
3. STÄRKTA RELATIONER OCH ÖKAT SOCIALT KAPITAL
Det sociala kapitalet kan potentiellt stärkas när människor träffas över professionella,
politiska, organisatoriska, sociala eller ekonomiska gränser kring gemensamma utmaningar
eller samhällsfrågor. (Clemens, 1999; Coleman, 1990) Enligt sociologisk teori kan socialt
kapital stärka förmågan till kollektiv handling och problemlösning. (e.g. Coleman, 1990)
Gränsöverskridande samverkan och samarbete är samtidigt beroende av fungerande samverkansprocesser som i sin tur kräver ett specifikt hantverk och personliga förmågor (e.g.
Fligstein, 1997, 2001) Gränsöverskridande samverkan är komplex och kan innebära olika
typer av svårigheter. Detta är bland annat anledningen till att olika typer av gränsgångarroller lyfts fram av forskningen som avgörande för fungerande samverkansmiljöer. (Van
Meerkerk & Edelenbos, 2018b; Williams, 2019) Samtidigt visar studier att gränsöverskridande samverkan kan skapa nya typer av utmaningar och kan i sämsta fall erodera det
sociala kapitalet. (c.f. Huxham, Vangen, & Eden, 2000) Det kan exempelvis handla om att
konflikter inte blir ”lösta” eller att projektledaren som håller samman samverkanskonstellationen saknar rätt kompetens. Se avsnittet om Socialt kapital och Institutionellt kapital nedan
för en vidare diskussion.
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Delaktighet, relationer, tillit och arenor
Putnam and Nanetti (1994) menar att tillitsfulla relationer (ex. mellan offentlig sektor, civilsamhället)
är förutsättning för socialt välmående samhällen. Det handlar i grunden också om hur människor görs
delaktiga eller tillåts att delta i samhällsutvecklingen. Tillit innebär att man inte misstror varandra
och markerar det faktum att man kan lita på den andra parten och dess kunskapsanspråk. K. Heller,
Price, Reinharz, Riger, and Wandersman (1984) definierar delaktighet som en pågående process:
…a process in which individuals take part in decision making in the institutions, programs, and
environments that affect them (s. 339)

Gamson (1968) som har studerat förutsättningar för delaktighet, visar exempelvis att reellt inflytande
är avhängigt av etablerade sociala relationer mellan beslutsfattare, professionen och aktörer i lokalsamhället. Med andra ord måste folk mötas och lära känna varandra. K. Heller (1992) argumenterar
på ett liknande sätt och menar att…
…real political power comes from frequent, close contact with officials in situations that build trust,
opportunities that are only sometimes available to the average citizen. (s. 148)

Sociala relationer etableras genom att människor möts och lär känna varandra. En väl organiserad
samverkansprocess kan i sin tur leda till att tillit byggs upp mellan människor, vare sig det handlar
om invånare eller mellan experter i de kommunala förvaltningarna. (Zhang, 2018)
Studier visar exempelvis att etablerade relationer leder i sin tur till att människor sannolikt blir mer
lyhörda för varandras tankar och kunskapsanspråk. (Innes & Booher, 1999; Wandersman & Florin,
2000; Weick & Roberts, 1993) En viktig lärdom är att det inte räcker med enstaka träffar där kommunen informerar invånare och samlar in åsikter. Relationer tar tid och bygga upp och människor
(invånare, tjänstepersoner osv.) måste investera tid och resurser för att kunna lära känna och förstå
varandra. Att kommunen försöker skapa engagemang för att förankra redan färdigtänkta idéer stöpta
i form av en ”öppen dialog” kan uppfattas som manipulation och riskerar att leda till misstro.
Samtidigt visar både forskning och praktisk erfarenhet att det finns många frågor av värderingsmässig art där människor har svårt att komma överens eller förstå varandra. (e.g. Essec & Insead, 2010;
Ockwell & Rydin, 2006) Med andra ord kan ökad delaktighet och inbladning av fler aktörer, även
leda till nya konflikter och samarbetssvårigheter. Detta är bland annat anledningen till att gränsöverskridande samverkan måste organiseras professionella och faciliteras för att kunna adressera eventuella skillnader i perspektiv, värden och förförståelse. (Huxham, 2005) Relationerna måste aktivt
upprätthållas och samtalet måste ständigt vara närvarande.
Samtidigt blir frågan vart delaktighet kan ”äga rum” rent konkret. Kraftsamlingen innebär att olika
domäner (administration, politik, professionella gemenskaper), organisationer och sektorer (offentlig
sektor, civilsamhället, forskning och näringslivet) berörs, vilket innebär att process- eller projektledaren ständigt måste röra sig mellan olika miljöer. Det är viktigt att vara medveten om att den formella
byråkratin är en väsensskild miljö, jämfört med de sociala arenor som återfinns i civilsamhället eller hos
invånare. Olika miljöer kan kräva olika förhållningssätt och sätt att kommunicera. (e.g. O›Mahony &
Bechky, 2008; Van Maanen & Barley, 1984) Exempelvis kan möten med invånare innebära att språk
och förhållningssätt behöver anpassas, tillskillnad från de möten som sker mellan olika professioner
som till större grad delar yrkesmässig erfarenhet och utbildningsbakgrund.
Delaktighet kan äga rum i flera sociala och organisatoriska sammanhang. Inom Kraftsamlingen är
det viktigt att fundera kring vilka miljöer som finns där delaktighetsfrågan kan stärkas. Wandersman
and Florin (2000, p. 248) beskriver exempelvis följande sammanhang:
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• Arbetsplatsen: Medbestämmande och delaktighet på arbetsplatsen kopplat till ens professionella roll, arbetsuppgifter och verksamhetens framtida utveckling. Inom Kraftsamlingen kan
det handla om behovet av samverkan mellan förvaltningar, kommunala bolag eller mellan
förvaltningen och politiken. Här kan det vara viktigt att fundera på vilka arenor och forum
som behöver skapas för att främja medskapande över professionella gränser.

• Hälsa och folkhälsa: Här handlar det om sjukvård, rehabilitering, psykiatri eller offentliga

organisationer som arbetar operativt eller strategiskt med folkhälsofrågor. Medbestämmande
kan exempelvis ske i mötet med läkaren eller sjukvården. Det kan även handla om påverkan
av policy och insatser som har med folkhälsofrågor att göra.

• Utveckling av städer, stadsdelar och samhällen: Det finns många offentliga projekt som

fokuserar på stadsdelsomvandlingar, upprustning av bostadsområden och utveckling av
lokalsamsamhällen. Samtidigt pågår samhällsbyggnadsprocesserna som handlar om lokalförsörjning, exploatering, planering av aktivitetsplatser, trafikplanering och bostadsbyggande.
Medbestämmande handlar här om att göra lokala aktörer och intressenter delaktiga i dessa
omvandlings- och planeringsprocesser.

• Sociala samhällstjänster: Exempelvis socialtjänst, polis, äldrevård, skola, fängelser och

andra offentliga samhällstjänster som syftar till mänsklig utveckling, stöd, omsorg eller
upprätthållande av lag och ordning. Här kan det handla om att göra specifika grupper
delaktiga i välfärdsproduktionen och service. Exempelvis inkludera de äldre som vårdas och
deras familjer inom äldrevården för att förbättra verksamheten. Det kan också handla om
samarbete med polis eller ökad föräldramedverkan med skolan och andra relevanta offentliga
institutioner.

• Politisk delaktighet: Politisk delaktighet kan exempelvis ske genom röstning i politiska val,
delaktighet i politiska partier, offentlig debatt eller genom att kritisera politiska beslut eller
driva förbättringsförslag. Här kan det vara intressant att fråga sig hur politiker och invånare
möts och på vilket sätt förslag och behov fångas upp och hanteras i den formella byråkratin.

Pretty and Ward (2001, p. 212) belyser att det kan finnas olika typer av kopplingar som man bör ta
hänsyn till när man skall jobba med delaktighet och inflytande. Exempelvis:

• Lokala kopplingar: Exempelvis vilka nätverk och relationer som är upparbetade mellan

individer eller grupper i lokalsamhället. Exempelvis föreningsliv, nätverk, samarbetsteam och
så vidare.

• Lokala-lokala kopplingar: Exempelvis relationer mellan olika grupperingar eller indivi-

der som tillhör olika lokalsamhällen. Det kan exempelvis handla om aktiv samverkan och
kunskapsutbyten mellan olika stadsdelar eller geografiska områden i form av tätorter som vill
dela resurser eller hjälpas åt kring liknande frågeställningar.

• Lokala-externa kopplingar: Vertikala kopplingar mellan grupper i lokalsamhället och

myndigheter, offentliga organisationer och andra organisationer som kan vara både envägs
och tvåvägs. Det kan exempelvis handla om projekt eller referensgrupper som bidrar med
lokal kunskap i policyutveckling eller utvecklingsprojekt.

• Externa-externa kopplingar: Vertikala kopplingar mellan myndigheter, politiska organi-

sationer eller andra organisationer. Exempelvis gemensam samverkan eller formella partnerskap mellan aktörer. Det kan handla om landsbygds- eller stadsutvecklingsprojekt.

• Externa kopplingar: Etablerade relationer och nätverk mellan individer som tillhör olika

organisationer. Det kan exempelvis handla om informell samverkan mellan organisationer
eller myndigheter, kring informations- eller samverkansfrågor.

Det är viktigt att klargöra vilka arenor, kopplingar och miljöer som finns eller som behöver utvecklas
när Kraftsamlingen startar. Till dessa ovan nämnda arenor kan varierande organisationer, myndigheter,
bolag, förvaltningar och politiska beslutsfora vara kopplade. Inom Kraftsamling Sjöbo skapades ett
medborgarlabb som blev en öppen arena där många olika typer av aktörer medverkande över tid och
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där varierande frågor kunde hanteras. Vidare skapades en aktörskarta som visade på olika grupperingar
och kopplingar som var viktiga att ta hänsyn till i Kraftsamlingsarbetet.
Samtidigt är det viktigt att notera att alla människor inte har samma vilja, förutsättningar eller förmåga att delta och medverka i medskapande- eller delaktighetsprocesser. Piven (1966) har exempelvis
identifierat följande faktorer som potentiellt förhindrar delaktighet på individuell nivå:

• Människor är upptagna med dagliga problem eller tyngande arbetsuppgifter vilket

gör att ork eller vilja saknas. Här är det viktigt att utveckla verksamheter, skapa forum och
miljöer som tar hänsyn till människornas olika livsvillkor och förutsättningar. Exempelvis
förlägga möten på tillgängliga platser och på tider som möjliggör ett brett deltagande. Det
finns även exempel på kommuner som hjälper till med barnpassning för att kunna nå grupper i samhället som har svårt att delta pga. familj- eller arbetsskäl.

• Människor tror inte på den egna möjligheten att påverka utvecklingen i samhället eller
i världen. Här är det viktigt att bygga engagemang och visa att invånarnas förslag tas på
allvar och att förslag genomförs. Inom Kraftsamling Sjöbo användes exempelvis en innovationsfond för detta ändamål. Innovationsfonden gjorde det möjligt för invånare att skapa och
driva projekt för lokal utveckling. Processledaren inom Kraftsamling Sjöbo arbetade även
intensivt för att de ansvariga kommunala förvaltningarna skulle realisera de önskemål och
förbättringsförslag som inhämtades bland annat genom medborgardialoger.

• Människor upplever att de saknar ledarskapsegenskaper eller förmåga att delta i

gruppsammanhang. Här är det väldigt viktigt att använda metoder och arbetssätt som gör
det möjligt för människor komma till tals i offentliga sammanhang. Det kan även handla
om behovet av aktivt omsättande av tyst kunskap till explicita kunskapsformer. Språk och
förmåga till artikulering av tankar i sociala sammanhang kan variera från person till person.
Ibland kan det behöva skapas specifika grupperingar för att fånga upp utmaningar som är
tydligt kopplade till en viss grupp.

• Människor upplever att de saknar förmåga till organisering. Det är inte säkert att alla

människor har vana av föreningslivet eller på vilket ätt man kan mobilisera krafter kring viktiga frågor. Här kan det handla om att organisera utbildningstillfällen, exempelvis på vilket
sätt föreningslivet fungerar, på vilket sätt kommunen och politiken fungerar och hur beslut
kan påverkas.

Studier visar att graden av engagemang har delvis koppling till socioekonomiska faktorer. Exempelvis
sociala positioner i samhället, tillgång till nätverk och resurser, tillgång till kunskap eller politisk kapital
vilket förutsätter relationer mellan invånare och politiker (Wandersman & Florin, 2000, pp. 250251) De så kallade gränsgångarna kan spela en viktig roll i att koppla samman världar som vanligtvis
inte möts. Exempelvis, fungera som brobyggare mellan invånargrupper och politisk beslutsfattande.
(Honig, 2006) Lokala kulturer och traditioner kan påverka engagemanget och möjligheten att delta
och påverka. Exempelvis kan vissa miljöer ha en etablerad tradition av engagemang och har historiskt
upparbetade nätverk och relationer mellan exempelvis föreningar, grupper av invånare och relevanta
beslutsfora. Etablerade samverkanskulturer kan i sin tur underlätta för kommande generationer att
engagera sig i samhällsutvecklingen. Med andra kan ”upptrampade stigar” främja samverkan och
engagemang. Områden och lokalsamhällen som saknar ”upptrampade stigar” kan behöva aktiv facilitering från Kraftsamlingens sida. Exempelvis genom att identifiera och stödja lokala eldsjälar och
gränsgångare som kan mobilisera människor lokalt. Områden som upplevs utmärkas av utanförskap
och få levande nätverk kan behöva långsiktiga insatser från det offentligas sida. Exempelvis genom att
lägga grunden för aktivitetsinriktade nätverk som fokuserar på lokala utmaningar. Kommunen måste
aktivt sänka trösklena och underlätta för de få aktörer som kan tänkas hålla igång ett engagemang.
En annan viktig möjliggörande faktor är kunskap. Det är inte säkert att människor känner till hur de
kan påverka, saknar erfarenhet av föreningsliv eller på vilket sätt politisk påverkan kan organiseras.
Det är viktigt att hänsyn till lokala kulturer och olikheter när Kraftsamlingen startar. Exempelvis kan
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Kraftsamlingen behöva initiera folkbildningsinsatser för att stärka lokal kapacitet för engagemang
och delaktighet.
Studier visar att människor som känner sig ”rotade” i lokalsamhället eller bostadsområde tenderar att engagera sig i högre grad och mer intensivt. (Wandersman, Florin, Friedmann, &
Meier, 1987) Psykologiska studier har även visat att en etablerad känsla för lokalsamhället35
kan främja delaktighet. (Chavis & Wandersman, 1990) Denna känsla handlar också om på vilket sätt
personer identifierar sig själv med sin fysiska, sociala och kulturella omgivning. Andra psykologiska
studier har visat att en känsla av sammanhang är avgörande för personligt välmående. (Antonovsky,
2005) Känsla av sammanhanget byggs framförallt upp av tre faktorer enlig Antonovsky: begriplighet,
det vill säga att det om händer i livet eller i närområdet skall kunna förstås, tydas och till viss mån
förutsägas. Situationer som människor finner sig i skall kunna vara hanterbara. Exempelvis ha tillgång
till resurser eller samhällsinstitutioner som krävs för att hantera en problematisk situation. Och slutligen att det är viktigt att känna meningsfullhet. Det vill säga, att tillvaron skall kännas meningsfull
eller de utmaningar som människor möter skall kännas meningsfulla att engagera sig i.
Exempelvis pratade Sjöbobor mycket om ”Sjöboandan” under arbetet med Kraftsamling Sjöbo.
Sjöboandan markerade för invånarna en ”gemenskap” och en positiv känsla för Sjöbo som levnadsmiljö.
Tack vare etablerade berättelser kan människor mobiliseras på ett lättare sätt. Det kan vara strategiskt
klokt att använda befintliga berättelser som ett kitt för att hålla samman grupper av människor. Det
kan finnas behov av att etablera nya ”positiva berättelser” i områden som saknar tydligt narrativ eller
där det figurerar negativa berättelser. Negativa berättelser kan effektivt hindra samarbete. (Humphreys
& Brown, 2002)
Studier visar även att människor tenderar att väga för och nackdelar inför eventuellt engagemang
och väljer att engagera sig i frågor och organisationer baserat på vilka värden som skall realiseras och
hur angelägen en viss fråga upplevs för en själv eller för ens familj. (Wandersman & Florin, 2000,
pp. 252–253) Delaktighet tar tid och resurser i anspråk från privatlivet. Med andra ord är det viktigt
att problembilden, mål och ambitioner tydliggörs för att Kraftsamlingen skall kännas angeläget och
meningsfullt för invånarna och för de professioner som delar. Det är också viktigt att inte glömma det
faktum att det finns människor som aktivt väljer bort det egna deltagandet till förmån för den representativa demokratin där samhällsengagemanget delegeras till valda politiker. Geografiska områden
där det pågår en omfattande omsättning av boende och verksamheter kan kräva förstärkt närvaro
och ett aktivt arbete för att hålla områdets föreningsliv, berättelser och minnen vid liv. (e.g. Moore
& McKee, 2014)

Hantering av kunskap
Det är framförallt två viktiga kunskapsfrågor som måste beaktas i Kraftsamlingen. Hur kunskapsformer (explicit och tyst) och olika kunskapssyn bör hanteras och omsättas till rådande planeringsprocesser. Inom Kraftsamlingen möts olika expertområden, invånarnas erfarenhetsmässiga kunskaper,
akademins kunskapsdiscipliner och olika kunskapssyn. Det är inte säkert att experter delar kunskapssyn och värderar olika kunskapsanspråk på samma sätt. (Molander, 1996) Studier visar att
professionella gemenskaper har varierande kunskapssyn och tenderar att värdera kunskap på olika
sätt. (Lamont, 2009) Det handlar i grunden om olika utbildningsbakgrund och socialisering till
specifika professionella gemenskaper. (Fleck, 1980) Med andra ord är det inte alltid lätt att samarbeta och förstå varandra när professionella gränser korsas. Studier har också visat att samverkan
över kunskapsgränser kan ta tid och kan kräva aktiv facilitering och ett ständigt översättningsarbete. (e.g. Cooper & Symes, 2009; Ernits, 2019; Forsemalm, 2019) Exempelvis har Borås Stad valt
använda en samarbetsmetod som kallas för Projektstudion med syfte att kunna samla experter och
professioner kring komplexa och värdeladdade frågor. Projektstudion skapar viktiga förutsättningar
för gemensam förståelse och synliggör avvägningar som sker inom professionella bedömningar.36
Det kommer till kunskapsformer är det vanligt att göra en åtskillnad mellan explicit och tyst kunskap.
35
36

På engelska används begreppet ”Sense of Community”. Andra gånger används ”Sense of place” synonymt.
För mer information om projektstudio se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-39970
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(Polanyi, 1967) Tyst kunskap är ofta bunden till praktiska färdigheter, intuition och individuell perception och kan därmed vara svår att artikulera med hjälp av text, siffror, bilder eller fysisk gestaltning
(Lam, 2000) Överföringen och synliggörandet av egna erfarenheter och kunskaper handlar i grunden
om kommunikativ förmåga (Styhre, 2004, p. 183) och kan således variera från person till person. Tyst
kunskap kan också vara handlingsinriktad och förutsätter någon form av interaktion för att kunna
överföras mellan människor. Ett tydligt exempel är relationen som byggs upp mellan hantverkaren och
lärlingen, där kunskap överförs genom konkreta exempel och gemensam experimenterande. (Sennett,
2008) Poängen är att tyst kunskap måste aktivt omsättas till explicita kunskapsformer (Nonaka, 1994)
som är den kunskapsform som den formella byråkratin förmår att hantera. (Lam, 2000) Andra studier
har visat att kunskapsanspråk som görs av lekmän värderas ofta lägre än de kunskapsanspråk som
görs av experter eller professionella gemenskaper. (Collins & Evans, 2002)
Man bör således ständigt ställa sig frågan hur olika kunskapsanspråk och tyst kunskap skall kunna
överföras och integreras i Kraftsamlingens sammanlagda kunskapsproduktion? Det är således…
…viktigt att fundera på hur kunskapen förflyttas från exempelvis en medborgardialog till en beslut
situation i en politisk nämnd. Det är många steg av översättningar och materialiseringar på vägen
från dialog till beslut. Materialet kan antigen bli ”fattigare” eller ”rikare” på sin resa från källan till
den plats där kunskapsanspråk ska värderas eller beslutas. Materialet kan ”bli rikare” genom att
planerare eller faciliterare försöker fånga och inkludera kontext, stämningar, andemeningar, känslor
eller beskriva de ambitioner som exempelvis invånare försöker ge uttryck för i en planeringssituation. Materialet kan ”bli fattigare”, genom mekanisk transkribering, filtrering, förenkling och
anpassning till den formella ordningar i organisationen. (Ernits, 2019, p. 136)

Med andra ord kan det behövas skapas miljöer och situationer som möjliggör denna typ av överföring,
integration av varierande kunskapsanspråk samt kreativa sätt för att göra tyst kunskap synlig och
överförbar. Exempelvis med hjälp av berättelser, kommunikatörer eller konstnärer som kan gestalta
olika kunskapsformer genom bilder och materialitet. Det är också viktigt att möjliggöra delaktighet för
människor som inte fullt behärskar det dominerande språket eller som inte delar rådande förförståelse.

Socialt och institutionellt kapital
Kraftsamlingen innebär gränsöverskridande samarbete och ett ständigt relationsbyggande med de
människor som involveras. Begreppet socialt kapital hjälper till att belysa kvalitéten av de relationer
som är etablerade i en viss miljö eller samhälle. Begreppet kapital används för att visa att det handlar
om en slags ”resurs” som kan användas för att exempelvis mobilisera andra typer av resurser som inte är
omedelbart tillgängliga eller för att kunna mobilisera kollektiv handling. Det finns många definitioner
av socialt kapital. Socialt kapital kan betraktas som tillitsfulla mellanmänskliga relationer som har
potentialen att främja samarbete, delning av resurser och gemensam problemlösning. (Portes, 1998)
Socialt kapital är en färskvara som skapas genom interaktion och måste ständigt underhållas. Socialt
kapital kan även förstöras exempelvis när tilliten försvinner eller där relationerna blir destruktiva av
någon anledning. Enligt Putnam (2000) finns det två huvudtyper av socialt kapital.
För det första finns det socialt kapital som uppstår när grupper av människor blir sammanvävda och
bildar sociala enheter. Folk känner varandra och delar värderingar. Det kallas för sammanlänkande
socialt kapital. Denna form av socialt kapital kan i värsta fall bidra till exklusivitet och skapa en känsla
av ”vi och dem”. Det uppstår klanbildning.37 Det sammanlänkande sociala kapitalet kan ha negativa
effekter när det blir för starkt exkluderande. Vänskapsrelationer riskerar också att leda till nepotism
och korruption på den offentliga arenan.

När människor delar värden och håller samman över tid kallar man dessa interaktionsmönster och sammanslutningar för klaner. Nätverk är mer
löst sammansatta strukturer där människor inte nödvändigtvis delar värden eller håller samman över tid. När klanbildning uppstår i en profession,
pratar man exempelvis om ’professionella gemenskaper’. (Ouchi, 1979)
37

60

För det andra finns det enligt Putnam socialt kapital som verkar för att skapa broar över sociala grupper eller kulturella och sociala gränser. Det kallas för överbryggande socialt kapital och uppstår när
det sociala består av mer ”flyktiga” relationer. Det kan exempelvis handla om nätverk eller tillfälliga
samarbeten kring gemensamma frågor. Studier har visat att denna ”svagare” form av socialt kapital –
som även ger en större social och geografisk utsträckning och kan underlätta för människor att hitta
jobb och olika typer av resurser. (Granovetter, 1973) Det överbryggande sociala kapitalet kan uppstå
genom ett aktivt föreningsliv där människor samarbetar fast de inte nödvändigtvis delar värden eller
känner varandra mer ingående.
Båda dessa kapitalformer är viktiga för fungerande samhällen. Studier av gränsöverskridande samverkan visar att båda dessa kapitalformer bör belysas och hanteras aktivt. Exempelvis kan vissa utvecklingsområden behöva mer av sammanlänkande kapital medan andra snarare behöver mer av den
överbryggande kapitalformen. (Rydin & Holman, 2004) Med andra ord har vissa samhällen redan
etablerade nätverk, relationer och uppvisar intensiva interaktionsmönster. Det kan handla om aktivt
föreningsliv och invånarengagemang. Här blir uppgiften att snarare att länka samman dessa befintliga
strukturer med exempelvis Kraftsamlingens organisation. Poängen är att man måste undersöka hur det
sociala kapitalet ser ut i det område man skall jobba med och därefter välja strategi för Kraftsamlingen.
Utifrån ett demokrati- och samhällsperspektiv är den överbryggande formen av socialt kapital väldigt
viktig. Denna kapitalform är en förutsättning för fungerade samarbete över sociala, institutionella och
organisatoriska gränser. Det finns även människor som agerar som brobyggare och sammankopplare i
sociala sammanhang. Dessa aktörer skapar aktivt överbryggande kapital. Dessa människor benämns
ibland som gränsgångare och de spelar en viktig roll i samverkansprocesser och när gränser behöver
överskridas eller olika sociala världar kopplas samman. (c.f. van Meerkerk & Edelenbos, 2014; Van
Meerkerk & Edelenbos, 2018b; Williams, 2012) Det är viktigt att identifiera vilka typer av gränser
och ”mellanrum” som måste överbryggas av Kraftsamlingen. Dessa mellanrum eller glapp kan vara
av både organisatorisk och social art.
Det är viktigt att notera att frågan om socialt kapital är lika viktigt när det kommer till den kommunala
organisationen eller organisationer som deltar i Kraftsamlingen. Det kan exempelvis visa sig att socialt
kapital måste etableras mellan två expertförvaltningar som vanligtvis inte ”möts” i sin ordinarie verksamhet (vertikala gränser) eller mellan hierarkiska beslutsordningar (horisontella gränser). Det är inte
säkert att det finns tillitsfulla relationer mellan olika professionella gemenskaper. (c.f. Obstfeld, 2005)
Kraftsamlingens arbetssätt kan påverka det sociala kapitalet i lokalsamhället eller i organisationer
genom tre huvudsakliga strategier:
1. GENERERA SAMMANLÄNKANDE SOCIALT KAPITAL. För det första kan kraftsamlingen skapa
goda förutsättningar för att sammanlänkande socialt kapital skall kunna uppstå. Exempelvis
genom att tillhandahålla miljöer och resurser som på olika sätt underlättar för människor att
träffas, utbyta erfarenheter och samarbeta. Det kan handla om att tillhandahålla tillgängliga lokaler, tillåtande miljöer, material eller finansiella medel som exempelvis medel för
lokala utveckling- och innovationsprojekt. Tillgängliga resurser gör att människor kan gå
samman och jobba gemensamt med lokal utveckling eller problemlösning.
2. GRÄNSÖVERSKRIDANDE LEDARSKAP. För det andra kan Kraftsamlingen aktivt facilitera
interaktion och samarbete. Exempelvis genom konflikthantering, förändringsledning,
processledning och genom gränsöverskridande ledarskap. Denna aktiva facilitering kan även
handla om att balansera de olika sociala kapitalformerna i lokalsamhället eller i organisationen. Exempelvis, hantera klanbildning eller intresseobalanser.
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3. GENERERA ÖVERBRYGGANDE SOCIALT KAPITAL. För det tredje kan Kraftsamlingen aktivt
generera eller främja överbryggande socialt kapital. Exempelvis genom att inkludera befintliga gränsgångare eller tillsätta formella gränsgångare som rör sig över olika typer av sociala,
kulturella eller organisatoriska gränser. Dessa personer kan spela en viktig roll genom att de
aktivt kopplar samman människor som vanligtvis inte möts, inte känner varandra eller som
inte nödvändigtvis delar intressen. Ett annat sätt att främja överbyggande socialt kapital är
att skapa gränsöverskridande forum och samverkansmiljöer där människor får möjlighet att
mötas kring gemensamma intressen eller aktuella samhällsfrågor. Områden där det finns
väldigt täta och starka nätverk kan innebära behov av aktiv balansering. Exempelvis genom
aktiv representation och uppvärdering av andra grupper i lokalsamhället som inte är inkluderade eller som inte kommer till tals. Med andra ord kan kommunen aktivt jobba för att
etablera överbryggande socialt kapital mellan grupper av människor som inte nödvändigtvis
organiserar sig eller som inte deltar av någon anledning anledningar.
Planeringsforskaren Patsy Healey (1998) menar att det inte räcker med att enbart fokusera på socialt
kapital när stadsdelar skall omvandlas eller planeras. Healey menar att det är lika viktigt att inkludera
samhällsinstitutioner, tillgängliga resurser och organisationer i analysen. Det sociala kapitalet kan
tappa sin verkan när det inte finns relevanta strukturer och samhällsinstitutioner som är tillgängliga
för invånarna. Det handlar om att det skall finnas en mottagarkapacitet. Med andra ord handlar det
om att belysa befintliga forum, mötesplatser, företag, organisatoriska gränssnitt och de relationer som
är etablerade mellan formella organisationer, professionella gemenskaper och lokalsamhället. Healey
menar att institutionellt kapital kan förstås som summan av intellektuellt kapital (kunskapsresurser),
social kapital (relationella resurser) och politiskt kapital (mobiliseringsförmåga) i ett visst område.
Healey menar att det institutionella kapitalet är en förutsättning för ”…rapid mobilisation to new
circumstances and enables flexible responses to be designed and developed. Stakeholders may even come
to ‘trust’ the planners to produce an approach which reflects the stakeholders’ concerns and will judge the
product carefully to check out that their trust was justified.” (Healey, 1998, p. 1541) Med andra ord blir
institutionellt kapital en viktig förutsättning för gemensam problemlösning och omställningsförmåga
och förutsätter att det finns relationer mellan exempelvis kommunen och lokalsamhället. Frågan om
institutionellt kapital blir speciellt viktigt i gränsöverskridande projekt som förutsätter att en mångfald
av aktörer skall samverka och enas kring problembild och åtgärder. Healey menar att det handlar om
att stärka kapaciteten genom att utgå från…
… the quality of local policy cultures. Some are well integrated, well connected, and well informed,
and can mobilise readily to act to capture opportunities and enhance local conditions. Others are
fragmented, lack the connections to sources of power and knowledge, and the mobilisation capac
ty, to organise to make a difference. (Healey, 1998, p. 1531)

Raco (1998) argumenterar på liknande sätt som Healey men använder istället begreppet institutionell
täthet för att förstå och belysa lokal utvecklingspotential. Exempelvis kan följande frågor ställas när
Kraftsamlingen startar eller under arbetets gång:

• Hur är närvaron eller ”närheten” av politiska institutioner i lokalsamhället.

Exempelvis, hur ofta träffar politiker och beslutsfattare och invånare varandra runt frågor
som berör lokal utveckling eller välfärdstjänster? Hur många projekt och initiativ har politiker och beslutsfattare initierat eller hjälpt till att genomföra eller finansiera i närtid? Hur
möter professionen invånare i sin vardag och på vilket sätt inhämtas och integreras lokal
kunskap i planeringsarbetet? Hur kommer myndigheternas och statens närvaro till uttryck i
det lokala sammanhanget?
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• Hur är närvaron eller ”närheten” av ekonomiska institutioner i lokalsamhället.

Exempelvis vilka arbetstillfällen det finns? Vilka ekonomiska resurser finns det tillgängliga
gör gemensamma projekt eller investeringar? Hur ser mobiliteten ut och vilka typer av hinder
finns för rörlighet?

• På vilket sker interaktionen mellan människor, verksamheter och organisationer.

Exempelvis, hur samverkar och möts de lokala verksamheter, invånare, företag i området?
Vilka forum, lokaler och platser är tillgängliga för möten och interaktion i lokalsamhället?
Det vill säga, miljöer som reellt tillgängliga och möjliga att använda när behov uppstår.

• Hur ser maktstrukturer ut, vilka grupper kommer till tals och vilka exkluderas

medvetet eller omedvetet. Exempelvis, vilka är de tongivande föreningar, intressenter och
aktörer? Vilka grupper eller perspektiv kommer inte till tals? Hur sker representationen av
olika grupper och behov i lokalsamhället?

• Hur väl aktörer känner varandra, delar problembild, värden och idéer om vad som

skall åstadkommas. Exempelvis, finns det tillitsfulla och upparbetade relationer och ett
pågående samtal kring lokal utveckling? Hur sker kommunikationen och är människor medvetna om Kraftsamlingen och lokala utmaningar? Hur väl delar aktörer problembilden?

Kraftsamlingens organisation, sammansättning av aktörer, ansvarsfördelning, roller, nätverk och
tillgängliga resurser kommer påverka mängden och kvaliteten av det institutionella kapitalet som i sin
tur har potentialen att stärka kollektiv handling och problemlösning. Det upparbetade institutionella
kapitalet kan exempelvis bidra till att privata företag hjälper till med finansiella medel, att akademin
tillhandahåller forskningskompetens eller att politiker agerar snabbt i sina respektive facknämnd för
att genomföra investeringar baserat på identifierade lokala utmaningar. Kraftsamlingen måste vara
lyhörd för rådande brister och avsaknandet av relevanta strukturer, gränssnitt eller relationer i lokalsamhället för att kunna rigga Kraftsamlingsarbetet och skapa nödvändiga organisatoriska (formella)
eller informella strukturer. I Kraftsamling Sjöbo byggdes exempelvis både formella och informella
strukturer upp allt eftersom behovet uppstod. En viktig lärdom är att det är viktigt att process- eller
projektledaren får detta mandat och möjlighet att agera och skapa nödvändiga strukturer.
Gemensam tackling av samhällsutmaningar
One of the basic lessons of a problem-oriented strategy is this: organize the resources around the problem
and avoid the temptation to force the problem into machinery created for anotherpurpose.
(Sparrow, 2000, p. 218)

Kraftsamlingen går i grunden ut på att tackla samhällsutmaningar. C. E. Lindblom (1979) använde
medvetet begreppet tackla problem istället för problemlösning när det kom till samhälleliga utmaningar.
Ordet ”problemlösning” indikerar att det finns ett avgränsat problem och att det finns mer eller mindre
enkla lösningar vilket inte är applicerbart på komplexa och sammansatta samhällsutmaningar. (Head
& Alford, 2015) Ordet tackling innebär en förskjutning från individuell problemlösning till på vilket
sätt arbetet organiseras praktiskt och gemensamt. Ordet problem härstammar från grekiskan och
betyder ungefär ”hinder framför en”. Ordet problem pekar således på en konkret situation där någon
inte anser som önskvärd och som följaktligen kräver någon slags åtgärd eller lösning.
Problemet kan vara antingen tydligt och väldefinierat eller otydlig och flerdimensionellt. Ett väldefinierat problem kan exempelvis formuleras på följande sätt: ” det saknas ställplats för husbilar i centrum”.
Arbetet med att tackla problemet kommer exempelvis drivas av frågan: ”var är det bästa stället att ställa
husbilar i centrum?”. Här handlar det exempelvis om att inkludera trafikplanerare, samhällsplanerare,
politiker, sakkunniga, markägare, parkeringsbolag och turismutvecklare för att tillsammans hitta ett
antal alternativ som kan presenteras för politiskt beslut. Ett otydligt problem kan exempelvis formuleras på följande sätt: ” ökad nedskräpning i stadsdelen Sjöbo”. En sådan öppen problemformulering
kräver en utforskande process där aktörer först måste ta reda på orsakerna bakom nedskräpningarna,
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innan nästa steg kan tas och insatser planeras. Det gäller att undvika att ”skapa precisa lösningar på
fel problem” som Mitroff (1998) humoristiskt uttryckte det.
Denna typ av utforskande process kan innebära att arbetet med att tackla problemet ändrar riktning
och fokus beroende på vilken kunskap som framträder. Exempelvis, beror nedskräpningen i stadsdelen
på okunskap hos invånarna eller saknas det sätt att bli av med sitt avfall? (e.g. Jonasson, Andersson,
Jahnke, Fernqvist, & Hedenstedt, 2018) Beroende på det utforskande arbetet uppdagas olika handlingsalternativ, möjliga scenarier och nödvändiga organisatoriska strategier skapas. Exempelvis kan
varierande experter, förvaltningar och intressenter behöva inkluderas när en viss kunskapsbild framträder. Det vill säga, det är inte alltid möjligt att på förhand veta vad som kommer att ske och vilka
aktörer som kommer att behöva involveras när komplexa frågor tacklas. Det utforskande arbetet kan
också innebära att de egna organisatoriska bristerna synliggörs vilket innebär att organisationsförändring måste initieras. Studier visar även vikten av att betrakta vissa synliga problem som en konsekvens
av ”större problem”. (Harris, 2005) Med andra ord kan proaktiva insatser och åtgärder behöva riktas
på de faktorer som orsakar det problemet som är synligt och uppenbart.
Med andra ord behöver det ”enkla-synliga” problemen åtgärdas reaktivt samtidigt som arbetet startar
med proaktiv tackling av grundorsakerna:
A problem-solving approach focuses police work on keeping public safety issues from arising
or at least on minimizing them by forcing police to look for patterns in crime and disorder. This
means that police begin to view each incident as a symptom of a larger problem. Solving the larger
problem will be the most effective possible option for minimizing future problems.
(Harris, 2005,pp. 28–29)

Harris menar att olika former av partnerskap och gränsöverskridande samarbete är det mest effektiva
sättet att tackla den ”större bilden”. Sammantaget kräver denna utforskande problemtackling ett visst
mått av flexibilitet och anpassningsbarhet i organisationen. Stöttande ledarskap och en tillåtande
organisationskultur är grundförutsättningar för effektiv problemtackling.
I komplexa och levande system som mänskliga samhällen finns varken tydliga problem eller självklara,
enkla och universella lösningar. Problemen i den riktiga världen är stökiga eller vilda för att använda
sig av en klassisk definition från planeringsforskarna Rittel and Webber (1973). Vilda problem uppstår
på grund av att sociala, politiska och miljömässiga faktorer samspelar och är ömsesidig beroende.
En viktig insikt är att åtgärder för ett visst problem kan skapa nya problem, någon annanstans eller i
framtiden. Ett klassiskt exempel är miljonprogrammen. Miljonprogrammen ansågs vid tidpunkten
som ett effektivt sätt att lösa bostadsbristen och höja levnadsstandarden för många, men skapade snart
nya typer av oväntade problem och sociala utmaningar.
Frågor och problem som berör mänskliga samhällen handlar i grunden om värderingar. Värderingar
innebär att människor kan ha olika synsätt på problembilden, hur problemen skall tacklas och vilka
lösningar som är eftersträvansvärda. Samhällsproblem har inte sällan en teknisk och social dimension. Det är viktigt att ta hänsyn till problemens moraliska och sociala dimensioner. En fråga som
för en teknisk expert kan te sig som enkel kan snabbt bli komplex när aktörer inte är överens om mål
eller värden. (se Figur 10). Exempelvis visar studier att när kriser uppstår tenderar organisationer
och beslutsfattare mobilisera resurser och agera snabbt. Samtidigt är det svårare mobilisera kraft och
engagemang när det kommer till långsiktiga satsningar eller förebyggande arbete (Head, 2019, p.
190) Människor tenderar generellt att nedprioritera långsiktiga risker. För att kunna mobilisera kraft
och resurser gäller det att åstadkomma en ”känsla av angelägenhet”, exempelvis för att kunna flytta
problembilden högre upp på den politiska agendan. Exempelvis användes berättelser och rollspel i
Kraftsamling Sjöbo för att rama in aktuella problembilden och motivera beslutsfattare att mobilisera
resurser för Kraftsamling.
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Rittel och Webber (1973) argumenterade på ett övertygande sätt för att vilda problem kräver annorlunda angreppssätt. Det räcker inte med tekniskt kunnande eller ingenjörsmässig problemlösning. Det
finns starka argument för att samhällsproblem kräver ett arbetssätt som är lyhört och demokratiskt i
grunden. Arbetet bör ske stegvis genom prövande, experiment, utvärdering och ständig förankring
(c.f. Popper, 1966/1945) Med andra ord bör problemtackling involvera en bred mångfald av aktörer –
som kan variera över tid - som tillsammans fördjupar problemförståelsen, testar åtgärder i liten skala,
utvärderar och skalar upp det som bevisligen fungerar. (c.f. Forsemalm, 2019) Rittel och Webber (1973)
argumenterade också för ökad demokratisering och menade att fler aktörer och kunskapsperspektiv
måste inkluderas i arbetet med att tackla samhällsutmaningar. Det är viktigt att åstadkomma en
gemensam förhandling, gemensam förståelse och dialog mellan samhällsaktörer som samlas kring
eventuella utmaningar som står i fokus i Kraftsamlingen.
Det är viktigt att vara medveten om att denna typ av prövande och osäker utforskandeprocess är ofta
svår att åstadkomma i den traditionella byråkratin. Byråkratin är konstruerad för att arbeta linjärt och
har starka gränser mellan beslutsnivåer, välfärdsområden och expertdomäner. Den offentliga byråkratin
har generellt svårt att hantera ”misslyckanden” som följer av ett experimenterande arbetssätt. Dessa
faktorer riskerar att skapa samarbetssvårigheter och svårigheter att mobilisera resurser och beslutsfattande när situationen kräver det. En kultur som bygger på tillit och som accepterar misslyckande och
osäkerhet är viktigt förutsättning Kraftsamlingen. Kraftsamlingen kan ses som ett komplement till
den formella byråkratin där nödvändiga gränsöverskridande strukturer, team, funktioner och roller
tillsätts under en begränsad tid. Några viktiga lärdomar från policyforskning:

• Komplexa system kan ”svara” på ett oväntat sätt. Detta kräver ett lyhört förhållningssätt,

arbete som sker stegvis och där insatser och åtgärder utvärderas ständig. Exempelvis, genom småskaliga experiment, ständigt prövande och utvärderande. Det bör också finnas en beredskap
för att kunna fånga upp och hantera nya problem som insatserna eller åtgärderna i sin tur
genererar. Den offentliga byråkratin måste kunna ha beredskap för att kunna ”ta hand om”
det som problemtacklingsprocessen producerar. Exempelvis mobilisera resurser eller beslutsfattande över nämnds- eller förvaltningsgränser. Vissa test eller experiment kan behöva
extern finansiering.

• Problembilden måste byggas upp stegvis. Detta innebär att problemen måste struktureras

och problembilden byggas upp tillsammans med beslutsfattare, intressenter och professionen. Detta
är ett arbetsmoment som bäst beskrivs med metaforen ”pusslande” där bilden blir allt tydligare allteftersom arbetet fortskrider.

• Det är viktigt att det avsätts mycket tid och resurser för att stanna kvar i problemati-

seringsfasen. Det vill säga, det måste finnas organisatoriska resurser för att kunna organisera
arbetet som gör det möjligt att verkligen bli överens om problembild och vilka delar som är viktiga
att adressera.

• Det är viktigt att inkludera de aktörer som berörs av arbetet eller som har rådighet

för någon del av frågan. Det vill säga, det är viktigt att knyta till sig relevanta myndigheter,
organisationer, politiska strukturer eller målgrupp.

Beroende på Kraftsamlingens fokus och frågornas svårighets- eller komplexitetsgrad kan
Kraftsamlingen behöva resurssättas och stärkas med specifika kompetenser och roller. Exempelvis,
när handlar det om värderingsfrågor som kan leda till intresse- eller värdekonflikter kan en facilitator
eller liknande kompetens behövas i arbetet. Ett sätt att förbereda organisationen är att reflektera över
vilken typ av problem det handlar om som Kraftsamlingen förväntas att tackla. Studier visar exempelvis att det kan vara svårt att förstå varandra över professionella gränser (e.g. Styhre, 2013), vilket
är en situation som måste hanteras praktiskt under arbetet med problemtackling.
Problem kan definieras utifrån en ökad svårighetsskala: enkla, skavande, trassliga och stökiga. (se
Figur 10). Det är viktigt att vara medveten om att trassliga och stökiga situationer kräver facilitering,
dialog, ständig förankring och resurser för att kunna hanteras. Utmaningen att tackla problem blir
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sannolikt större när flera olika organisationer deltar tack vare varierande organisatoriska förutsättningar och kulturer som överlappar. Gränsöverskridande samarbete innebär en ständig förhandling
och samtal om vad som bör göras, när och av vem. Arbetssättet liknar mer orkestrering snarare än
styrning eller projektledning. När arbetet sker på ett gränsöverskridande sätt krävs någon form av
gränsgångarroll som stärker samarbetet och ökar därmed förmågan att tackla problem. (c.f. Ernits,
2020; van Meerkerk & Edelenbos, 2020) Det måste också finnas organisatorisk beredskap eller
acceptans hos de medverkande organisationerna att implementera och genomföra de åtgärder som
Kraftsamlingen har enats kring. Detta förutsätter att medverkande organisationer (dess respektive
beslutsfattare, profession och administration) ser Kraftsamlingen som legitimt arbetssätt.

Problemens dubbla natur
Ett sätt att angripa ett problem är att förtydliga problemets dimensioner dels utifrån teknisk kunskap
respektive sociala värden. (se Figur 13) Många problem som hanteras av Kraftsamlingsteamet är sammansatta av sociala och kunskapsmässiga beståndsdelar och det tar både tid och resurser för att nysta
upp sambanden, komma överens och etablera samsyn kring problembilden. Modellen som framgår
i Figur 13 kan användas för att förstå vart Kraftsamlingsteamet, beslutsfattare eller organisation står i
relation till problemet som ska hanteras.
Problemen måste ”struktureras” för att kunna bli praktisk hanterbar. (c.f. Hoppe, 2010) Beroende på
vart man står så handlar det om att åstadkomma en gruppmässig, professionell och/eller organisatorisk
förflyttning från exempelvis ostrukturerade eller lagom strukturerade problem till strukturerade problem,
beroende på startpunkt och problemets karaktär. Denna förflyttning illustreras med hjälp av pilarna
A, B och C i figuren nedan. Vissa problem kräver fokus på kunskapsproduktion medan andra problem
kräver större fokus på att åstadkomma enighet och samsyn. Riktigt stökiga problem kan kräva bådeoch. Det som inledningsvis upplevdes som enkelt kan snabbt bli stökigt när nya rön tillträder eller
när nya aktörer inträder på scenen. Nedan följer en kort genomgång av respektive problemkategori.

FIGUR 13. Strukturering av problem. Pilarna A, B och C indikerar
olika aktiviteter som måste till för
att förflytta en lagom, eller ostrukturerad problemställning till ett
strukturerat tillstånd, där aktörer
är överens kring värden och
kunskapen som finns tillgänglig.
Modell inspirerad av Hoppe (2010).
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Ostrukturerade problem
Vissa typer av problem kan innebära att det saknas kunskap, att det råder osäkerhet kring vilken
kunskap som krävs, samt att aktörerna inte är överens om huruvida ett ”problem” är ett problem överhuvudtaget, eller ifall organisationen överhuvudtaget borde befatta sig med en viss fråga. Ett sådant
läge innebär enligt modellen att problemet är ostrukturerat och att det krävs en dubbel hantering av
frågan, både för att få klarhet i kunskapsläget och för att bli överens. Ett sådant ostrukturerat problem
kräver ett större mått av facilitering, kompromisser, diplomati och förhandlingar; och kan innebära
mer omfattande kunskapsproduktion, datainhämtning och arbete med analys. Det kan även innebära
att extern kompetens, som konsulter eller forskare måste involveras i högre grad. Här blir även gränsöverskridande beslutsstrukturer avgörande för att kunna driva vidare en problemtacklingsprocess som
involverar många olika aktörer och organisationer. Ett annat eventuellt scenario är att aktörerna inte
delar syn på vilket sätt en fråga ska organiseras eller resurssättas, hur relevant kompetens ska knytas
till arbetet eller hur en lösning ska implementeras och genomföras.
Här följer några erfarenheter från Kraftsamling Sjöbo och Projektstudioarbete:

• Ha en tydlig och dedikerad faciliterare i Kraftsamlingsteamet som fokuserar på gruppdynamik, att skapa god stämning och att bygga teamkänsla.

• Skapa förutsättningar för professionen och intressenter att komma till tals.
• Skapa förutsättningar för professionella bedömningar över professionsgränser.
• Skapa en miljö som upplevs som tillåtande och annorlunda jämfört med de rum och miljöer
som förknippas med den organisatoriska vardagen. Även ritualer och symboler kan skapa
denna typ av mentala skifte. Övningar som ”Sex tänkande hattar” kan hjälpa till att växla
roller och perspektiv.38

• Etablera en tydlig gränsöverskridande beslutsinfrastruktur runt Kraftsamlingen som kan

hantera omställning, mobilisera resurser eller relevant kompetens, hantera målkonflikter,
skapa legitimitet eller mobilisera för nödvändiga beslut. Det är viktigt att processledaren
får möjlighet att eskalera viktiga konflikter till beslutsinfrastrukturen, som Styrgruppen eller
den Politiska ledningsgruppen.

Lagom ostrukturerade problem
Det finns situationer där deltagare delar mål och värden men där kunskapsläget är ovisst. Det kan
handla om att det saknas relevant kompetens i organisationen, att fenomenet är okänt, eller att det krävs
ny kunskap för att förstå problemet. Sådana problem kan förstås som lagom ostrukturerade. Ett lagom
ostrukturerat problem innebär att Kraftsamlingsteamet kan primärt fokusera på kunskapsprocesser
och behöver således inte lägga lika mycket tid och resurser på att etablera samsyn eller komma överens.
I modellen illustreras detta av Pil B. Andra typer av problem innebär att det finns etablerad kunskap,
men aktörerna delar av varierande skäl inte syn på värden eller mål. Vid denna typ av problem måste
Kraftsamlingsteamet fokusera på att bli överens internt eller i relevanta delar av organisationen. Detta
innebär också att det sociala samspelet i större grad måste faciliteras och processledas. Ett större fokus
bör ligga på meningsskapande, förhandling, konflikthantering och att lyssna in varandras perspektiv
och farhågor. I modellen på vänster sida (Figur 13) illustreras detta med hjälp av Pil C.
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För liknande verktyg se Kumar (2013) samt Nilsson, Ericson, and Törlind (2015)
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B1. Medskapande som process

FIGUR 14. Medskapande och delaktighet – fem sammansatta faser (Källa: Kairos/S2020)
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Gemensam handlingsplan för ett socialt hållbart Sjöbo 2020
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade år 2017 att satsa på ett ytterligare socialt investeringsprojekt, en förvaltningsövergripande kraftsamling för att gemensamt mobilisera för en positiv samhällsutveckling på Sjöbo och motverka de sociala utmaningar som framhållits i Välfärdsbokslutet. Fritid- och
Folkhälsoförvaltningen fick i uppdrag att samordna Kraftsamlingen och har anställt en projekt- och
processledare under 2018-2020. I uppdraget ingick att samla en förvaltningsövergripande projektgrupp
som tillsammans skulle ta fram en handlingsplan. Projektgruppen träffades första gången i november
2018 och arbetade sedan i processform fram en handlingsplan under 2019. Genom att inventera vad
som görs, identifiera luckor och diskutera utmaningar och hinder framträdde slutligen en gemensam
handlingsplan. Planen godkändes av styrgruppen för Kraftsamling Sjöbo i januari 2020 då styrgruppen
också ställde sig bakom ett fortsatt arbete även efter projekttid. Projektledaren har arbetat fram en
uppföljningsmodell (ett årshjul) som ligger till grund för uppföljningen av handlingsplanen. Tanken
är ett systematiskt uppföljningsarbete där arbetet följs upp årligen mot uppsatta mål samt analyseras
för att göra nya prioriteringar.
Kraftsamlingens övergripande mål är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående
område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud.
Till det finns delmål som adresserar de sociala utmaningar som råder på Sjöbo:

•
•
•
•
•
•
•
•

förbättrade skolresultat
ökad meningsfull fritid
ökad meningsfull sysselsättning
ökat deltagande i föreningslivet
ökad trygghet
ökad psykisk hälsa
fler sociala relationer
ökad delaktighet och inflytande i samhället
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Handlingsplan för ett socialt hållbart Sjöbo 2020
VAD - Identifiering förbättringar

HUR ska det genomföras?

VEM ansvarar för att
det blir genomfört?

NÄR ska det
genomföras?

1. Utveckla sam-

Familjecentralen får en utökad
tjänst till att innefatta en
koordinatorsroll för samverkan
mellan förvaltningarna (IFO,
FSF, GRF) samt VG-Regionen
(BVC, BUP).

(GRF, IFO och FSF)

2020

verkan mellan
Familjecentralen,
grundskola och föräldrar till barn upp till 12
år.

GRF ansvarar för
uppföljning

En dialog förs mellan
”Kraftsamlingen” och ”Ett socialt hållbart Borås”
Det är önskvärt att det görs en
pilot på Sjöbo samt att det görs
i samarbete med ”Ett socialt
hållbart Borås”

2. Få fler barn till öppna

Uppsökande verksamhet som
sker i anslutning till familjecentralen på Sjöbo.

(FSF)
FSF ansvarar för
uppföljning

Pågår, Började i
maj 2019.

3. Utveckla arbetet med

Tydliggöra former för hur vi
kan utveckla arbetet i Sjöbos
Barn och Unga nätverk.

(FOF, IFO, GRF)

2020

förskolan och förskolan.

barn och unga i riskzon.

FOF ansvarar för
uppföljning

Följa upp Västbus- och SIPgruppernas mötesformer för
att få mötena mer verkningsfulla och beslutsfattande.
Utveckla motivationsarbete
gentemot vårdnadshavare som
inte ger sitt medgivande till att
ta upp ärenden i SSPF-möten.
GRF behöver få hjälp med kompetensutveckling i denna fråga,
ex av IFO eller FOF.

4. Utveckla föräldra-

stödet, främjande och
förebyggande insatser
redan i förskolan och
insatser kring hela
familjen.

Planera och genomföra föreläsningar och dialogforum för
vårdnadshavare till barn i förskolan och grundskolan kring:
Vad föräldraskapet innebär,
kopplat till barnets bästa och
definiera vad som är barnets
”bästa”.
Skärm- och sömntid
Kost och motion
Fånga upp familjer med låg
närvaro på förskolan
Utveckla stöd för inlärning av
språk och läsning.
Inkludera vårdnadshavare till
barn med funktionsnedsättningar
Undersöka vad det finns för
föräldramötesmaterial som
innehåller frågor kring t ex
självkänsla, trygghet, ansvar,
samarbete och som kan bidra
till att vårdnadshavare ser föräldramöten som mer värdefulla.
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(FOF, Kultur, GRF, FSF,
SOF)
FOF ansvarar för
uppföljning

2020

5. Utveckla arbetet med

föräldraråd i syfte att
öka samverkan mellan
hem och skola samt öka
vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Förväntansdialog i grundskolan och förskolan:
Dialog om grundskolans och
förskolans uppdrag
Dialog om vad som kan förväntas av vårdnadshavare och vad
som kan förväntas av personal,
för våra barn och elevers bästa

(GRF, FSF)

2020

GRF ansvarar för
uppföljning

Samverkan på grupp- och/
eller organisationsnivå mellan
föräldrar och skolan/förskolan,
utifrån uppkomna behov.

6. Stärka samverkan

mellan föreningar,
öppen ungdomsverksamhet, kultur och
skolor för att tillsammans skapa aktiviteter,
i syfte att öka deltagande i föreningslivet.

7. Integrerad mötes-

plats för alla åldrar och
kulturer.

Bjuda in många olika föreningar för att täcka in både
idrotts- kultur och sociala
aktiviteter. Inkludera funktionshinder-föreningar.
Arrangera föreningsdagar och
aktivitetsdagar. Få VG Idrott att
närma sig föreningarna. Fånga
upp barnen redan i skolan och
erbjuda aktiviteter direkt efter
skolans slut. Även hitta en
långsiktighet i aktiviteter.

(FOF, Kultur, VÄF,
GRF, SOF)

Sjöbohuset (redan påbörjad
process) med samlokaliserad verksamhet mellan
Mötesplats Sjöbo, öppen
ungdomsverksamhet, bibliotek, Medborgarlabbet och
Förenings-alliansen. Viktigt att
lokaler får användas av flera
verksamheter och föreningar
samt att invånare får vara med
i utvecklingen.

(FOF, Kultur, VÄF, AB
Bostäder)

2020

FOF ansvarar för
uppföljning

FOF ansvarar för
uppföljning

Beslut i FOF- och
Kulturnämnden
2019. För beslut i
KS våren 2020,

Sträva efter att få in även socialrådgivare i Sjöbohuset.

8. Kommunicera det

som redan finns/görs
samt utveckla nya
insatser som bidrar till
meningsfull fritid.

9. Säkerställa att

Medborgarlabbet lever
kvar efter projekttid.

10. Arbeta för att funk-

tionen stadsdelsvärdar/
trygghetsvärdar
kommer in i ordinarie
verksamhet

Utveckla samverkan i planering
av aktiviteter utifrån olika målgruppers behov. Sammanställa
ett gemensamt Sjöboblad.
Tillämpa tillgänglighetsperspektivet i kommunikation. Ta
fram en kommunikationsplan.

(FOF, Kultur, VÄF,
SOF, ALF, IFO och AB
Bostäder)

Medborgarlabbet som funktion
flyttar in i framtida Sjöbohus.
Alternativt att funktionen
lever kvar genom Mötesplats
Sjöbo. En förutsättning är
att Medborgarlabbet ingår i
uppdragsbeskrivning för den
verksamhet som ska vävas i
samman med.

(FOF)

Utvärderingar har gjorts och
man har sett vikten av att de
ska finnas kvar i området.
Fortsatt utvärdera för att kunna
säkerställa att det ger förväntat
resultat.
Underlag för politiskt beslut
som baseras på de utvärderingar som genomförts.

(ALF)
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2020

FOF ansvarar för
uppföljning
2020-2021

FOF ansvarar för
uppföljning

ALF ansvarar för
uppföljning

2020

11. Utveckla insatser för
människor som idag
står utan sysselsättning.

12. Skolungdomars samverkan i näringslivet
och kommunen.

13. Utveckla Sjöbos
utemiljöer

Identifiera målgrupper som
berörs och vilka behov som ska
tillgodoses. Identifiera vilka
parter som behöver delta i
samverkan. Utgå från pågående
projekt och ta del av resultatet
för fortsatt utveckling och förslag till nya aktiviteter.

(ALF, IFO, SOF,
Näringsliv, AB
Bostäder)

Förbereda skolungdomar inför
arbetslivet. Utveckla fler praktikplatser, feriejobb och studiebesök. Företagen kan komma
och presentera sig i skolorna.
Utveckla skolungdomars kunskap om näringslivet och vilka
möjligheter som finns.

(GRF, ALF, Näringsliv)

a) Rusta upp Sjöbo Torg utifrån
framtagen förändringsplan.

(TEK, FOF och AB
Bostäder)
TEK ansvarar för
uppföljning

b) Arbeta mer med stadsodling

c) Skapa naturliga mötesplatser
ute

d) Mer planteringar, plantera
tillsammans med hyresgäster.
e) Anlägga discgolfbana utifrån
medborgarinitiativ samt invigning av banan.

14. Kompetenshöjande

insatser gällande funktionsnedsättningar

15. Belysa sociala

värden i samhällsplaneringen på Sjöbo

16. Utreda möjligheten

att anlägga ett nytt frilufts- och rekreationsområde på Sjöbo

17. Långsiktig politisk
prioritering på Sjöbo.

ALF ansvarar för
uppföljning

2020

GRF ansvarar för
uppföljning

2019-2020

(AB Bostäder)
AB Bostäder ansvarar
för uppföljning
(AB Bostäder, TEK,
FOF)
AB Bostäder ansvarar
för uppföljning
(AB Bostäder)
AB Bostäder ansvarar
för uppföljning
(TEK, FOF, Borås GIF
och IK Ymer)
TEK ansvarar för
uppföljning

Utbilda medarbetare som
arbetar inom de olika samhällsfunktionerna på Sjöbo.
Utbildning finns i Borås stads
regi som samordnas av Hera.

(SOF, FOF, VÄF, Kultur
och AB Bostäder)

Testa och utveckla metod som
belyser sociala effekter och
värden av investeringar på
Sjöbo inom ramen för SIGURD
projektet.

(SHB, SLK, FOF)

Genomföra en 2-3 dagars
projektstudio med berörda
förvaltningar och bolag. En
projektstudioledare från FOF
och en projektstudioledare från
SHB processleder och dokumenterar dagarna.

(FOF, SHB)

Säkerställa att handlingsplanen fortlever efter projekttid.
Utse samordnare som ansvarar
för fortsatt uppföljning och
framtagande av nya utvecklingsområden. Besluta om att
arbetsgruppen får fortsatt
mandat att arbeta med handlingsplanen.

(Styrgruppen för
Kraftsamling)
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2020

2020

SOF ansvarar för
uppföljning
2020-2021

FOF ansvarar för
uppföljning

2020

FOF ansvarar för
uppföljning

FOF ansvarar för
uppföljning

2020

B3. Innovationspotten

1. Info om idébidrag
Mötesplatsverksamheter
på Sjöbo stöttar invånare
i att skriva ansökan

Bidragssökande får utveckla sin
idé och försöka söka medel igen
eller få hjälp md att söka medel
från andra organisationer
Avslag

2. Sjöbo invånare/aktör
har en idé om att
utveckla Sjöbo

3. Skriver ansökan
Webb/blankett

4. Sjöborådet granskar
ansökning

Ansökan
beviljad

5. Idébärare testar idé

6. Resultat presenteras
för Sjöboråd

7. Utvärdering av
resultat

FIGUR 15. Processen för hur invånare kan söka medel för innovationsoch utvecklingsprojekt. Exempel från Kraftsamling Sjöbo.
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