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Sammanfattning 
 

Studien syftar till att undersöka hur nyckelpersoner i en statlig myndighet arbetar med 

tvärsektoriella uppdrag för att integrera tvärsektoriella frågor i verksamheten. 

Undersökningen visar att det är möjligt att förstå arbetet som en pedagogisk praktik, men att 

detta synsätt utgår från en annan idétradition om lärande än den allmänt förekommande. 

 

Uppdragen i sig verkar inte leda till att olika sakfrågeperspektiv överbryggas. Det är istället 

myndigheten och dess medarbetares förhållningssätt till uppdraget och den tvärsektoriella 

praktiken som är avgörande. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan bidra till att 

myndigheten betraktar den tvärsektoriella praktikgemenskapen som en tillgång och tillvaratar 

lärandet som sker där på ett mer strategiskt och systematiskt sätt. Undersökningen bidrar 

också till att förstå meningsskapande som ett sätt att integrera olika praktiker. 

 

Studien har en deduktiv ansats och undersökningen görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande för att bidra till förståelsen om uppdragens genomförande som pedagogiska 

praktiker. Undersökningen omfattar en statlig myndighet som arbetar med två olika 

tvärsektoriella regeringsuppdrag. Arbetet med respektive regeringsuppdrag har undersökts 

genom forskningsintervjuer med nyckelpersoner inom myndigheten. Den fenomenologiska 

utgångspunkten har även påverkat sammanställning, tolkning och tematiska analys av 

undersökningens resultat.  

 

 

Nyckelord: tvärsektoriell, sociokulturellt lärande, praktikgemenskap, meningsskapande 
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Abstract 
 

This study aims to investigate how key personnel in a government agency integrate cross-

sectorial issues into their activities. The survey shows that it is possible to understand the 

work as a pedagogical practice. However, this approach is based on another conceptual 

tradition of learning than the general one. 

 

Cross-sectorial commissions do not seem to lead to the integration of different issues. It is 

rather the agency’s and the employees' approach to the assignment and the cross-sectorial 

practice that is crucial. A socio-cultural perspective on learning can help the authority 

consider the cross-sectorial community of practice to be an asset, thus utilising learning 

within them in a more strategic and systematic way. The survey also helps to understand 

negotiation of meaning as a way to integrate practices. 

 

The study has a deductive approach and is based on a socio-cultural perspective on learning to 

contribute to the understanding of the implementation as pedagogical practices. The survey 

includes one government agency that works with two different cross-sectorial commissions. 

The work of each government commission has been investigated through interviews with key 

persons within the agency. The phenomenological point of departure has also influenced the 

compilation, interpretation and thematic analysis of the results of the survey. 

 

 

Keywords: cross-sectorial, socio-cultural learning, community of practice, negotiation of 

meaning 
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1. Introduktion 
 

Inom statlig förvaltning har det blivit allt vanligare att arbeta över sektorsgränser för att på så 

sätt uppnå samhällsmål som till exempel jämställdhet eller regional tillväxt. Komplexa 

samhällsutmaningar kräver samverkan mellan flera olika politikområden (Statskontoret, 

2006). Många olika myndigheter behöver bidra till gemensamma måluppfyllelser och 

inriktningsbeslut av olika slag. En del sådana tvärsektoriella samarbeten initieras frivilligt av 

myndigheterna när de har behov av samråd, erfarenhetsutbyte eller nya perspektiv inom 

ramen för sin ordinarie verksamhet. Andra tvärsektoriella uppdrag, som den här uppsatsen ska 

handla om, ges till de statliga myndigheterna av regeringen. Genom uppdragen manar 

regeringen till dynamiska samarbeten och bredare aspektperspektiv hos myndigheterna för att 

uppnå synergieffekter och mervärden för samhället. 

 

De tvärsektoriella uppdragen kan sägas bryta upp etablerade strukturer inom 

statsförvaltningen, där respektive myndighet arbetar utifrån sina egna mål och inom sina olika 

sektorer. Myndigheterna är dock fortfarande organiserade efter sina traditionella 

”kärnuppdrag” och har inrättat verksamhetsprocesser och styrsystem i syfte att motsvara 

dessa. Kontaktytorna med andra aktörer är oftast avgränsade till det egna sakområdet. Även 

om myndigheterna arbetar med tvärsektoriella uppdrag, så hanteras arbetet med dem oftast 

som enskilda projekt av temporär art. 

 

Att integrera tvärsektoriella frågor kan handla om att integrera perspektiv av ”värdegrunds-

karaktär” (Statskontoret, 2006). Perspektiv som kan synliggöra målkonflikter och stå i viss 

motsättning till hur uppdrag och verksamhet inom myndigheterna tolkats och genomförts 

tidigare. Tvärsektoriella uppdrag kan alltså anses kräva en relativt genomgripande förändring 

av myndigheternas praxis och handla mer om förändring av värderingar och beteenden än om 

till exempel samordning eller implementering av nya rutiner. Ett sådant förändringsarbete är, 

pedagogiskt betraktat, en fråga om lärande; såväl mellan myndigheter som inom respektive 

myndighet och för den enskilde medarbetaren. Men hur ser den statliga myndigheten på de 

tvärsektoriella uppdragens möjlighet till lärande och verksamhetsutveckling?  

 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur nyckelpersoner i en statlig myndighet med 

tvärsektoriella uppdrag arbetar för att integrera tvärsektoriella frågor i verksamheten. Hur ser 

man på uppdragens möjlighet att överbrygga olika sakfrågeperspektiv, vad kan myndigheten 

egentligen lära sig av att arbeta tvärsektoriellt och hur arbetar nyckelpersoner för att integrera 

olika praktiker (sätt att handla) med varandra? 

 

Tidigare forskning anknyter till ämnet genom att diskutera frågan om hur det är möjligt att 

integrera olika typer av verksamheter, men gör det med utgångspunkt från andra 

vetenskapsområden. Den här studien avser att fylla en forskningslucka genom att studera 

frågan inom pedagogikämnet (jfr Uppsala universitet). Undersökningen görs utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande för att bidra till förståelsen om uppdragens 

genomförande som pedagogiska praktiker   
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2. Bakgrund 
 

Studien behandlar tvärsektoriella uppdrag som ges till statliga myndigheter av regeringen. I 

detta avsnitt görs en kort introduktion till förståelsen av tvärsektoriella frågor, hur de styrs 

samt mitt intresse och förhållningssätt till dem. 

 

2.1. Tvärsektoriella frågor 

Statskontoret fick år 2005 uppdraget att undersöka förutsättningarna för styrning och 

organisering av tvärsektoriella politikområden. De konstaterar i sin rapport På tvären. 

Styrning av tvärsektoriella frågor (2006) att inslaget av tvärsektoriella frågor inom 

statsförvaltningen ökar och att detta ställer ökade krav på såväl samverkan mellan olika 

politikområden som myndigheter, men också på Regeringskansliets förmåga att prioritera och 

samordna mellan olika tvärsektoriella perspektiv. 

 

Tvärsektoriella frågor, som ibland också kallas för horisontella frågor, har ingen egentlig 

enhetlig definition men utgår från en grundtanke om att:  

[t]värsektoriella frågor eller områden är sådana där det krävs insatser inom flera olika 

myndighetsområden och regelkomplex, som i sin tur ligger inom andra politikområden, för att de 

eftersträvade målen inom det tvärsektoriella politikområdet ska uppnås. (Statskontoret, 2006, s. 11). 

 

Frågor av tvärsektoriell karaktär ses av Statskontoret (2006) å ena sidan som frågor av 

”värdegrundkaraktär”, det vill säga frågor som innebär beaktande av politiskt visionära, 

långsiktiga perspektiv. Sådana frågor kan till exempel vara jämställdhet, folkhälsa och miljö 

och kännetecknas av att de ofta behöver påverka värderingar och beteenden hos såväl 

institutioner som befolkning för att nå genomslag. Andra typer av tvärsektoriella frågor är mer 

praktiska och konkreta. Myndigheter förväntas spela viktiga roller i genomförandet av dem 

genom att implementera riktade åtgärder, till exempel konkreta insatser mot ekonomisk 

brottslighet, eller kortare vårdköer. Den här studien behandlar framförallt tvärsektoriella 

frågor av ”värdegrundskaraktär”. 

 

2.2. Genomförande av tvärsektoriella frågor 

Inom statsvetenskap diskuteras styrning i form av ”government” eller ”governance”. Till det 

förstnämnda hör styrning med hjälp av klassiska styrmedel som till exempel regler, rationell 

planering, offentliga myndigheters ärendehandläggning med mera. Till det sistnämnda knyts 

mjukare och mer mångdimensionella styrformer som till exempel att etablera arenor, att vara 

stilbildare snarare än att normera samt styrning genom ekonomiska resurser. (Statskontoret, 

2006). Oftast anses dessa båda styrningsformer komplettera varandra. 

 

Enligt Statskontorets rapport (2006) så styr regeringen genomförandet av tvärsektoriella 

frågor genom att använda de olika styrmedel som staten har till sitt förfogande, det vill säga 

nationell lagstiftning, förordningar, myndigheternas instruktioner och regleringsbrev med 

mera. Men dessa redskap räcker inte hela vägen. Det går till exempel inte att lagstifta bort 
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åsikter och inställningar som motverkar genomförande av politiska beslut om till exempel 

jämställdhet, integration eller hälsa.  

 

Inte heller myndigheternas ökade egeninitiativ till samverkan och samråd för att lösa 

sektorsövergripande frågor verkar räcka fullt ut. Statskontoret (2006) pekar på ett flertal 

olikartade förutsättningar och drivkrafter hos myndigheterna som spelar en avgörande roll för 

samverkan – och som en förklaring till den tvärsektoriella frågans bristande måluppfyllelse. 

Samtidigt är det politiska utfallet beroende av många olika aktörers gemensamma handlande 

för att uppnå resultat inom komplexa samhällsområden. 

 
I arbetet med den här studien utgår jag från tvärsektoriella regeringsuppdrag som del i 

ovanstående sammanhang. Jag ser uppdragen som en form av governance-styrning från 

regeringen sida till de berörda statliga myndigheterna. Syftet med dem verkar vara att starta 

processer för att myndigheterna i sin tur ska integrera en tvärsektoriell fråga av 

”värdegrundskaraktär” i den egna verksamheten. Mitt intresse handlar om hur de statliga 

myndigheterna tar sig an uppdragen och hur de arbetar för att utveckla (nya) perspektiv som 

bidrar till att den tvärsektoriella frågan faktiskt integreras i verksamheten. Min utgångspunkt 

är pedagogisk så tillvida att jag ser integreringsarbetet som ett sociokulturellt lärande. 

 
2.3. Min yrkesrelation till tvärsektoriella frågor 

Under tiden jag arbetar med den här uppsatsen är jag tjänstledig från mitt ordinarie jobb på en 

statlig myndighet. Jag har med mig flera års erfarenhet av att integrera tvärsektoriella frågor i 

myndigheters verksamhet. I mitt arbete har jag saknat de pedagogiskt strategiska perspektiven 

på företeelsen – att vara ”pedagogisk” ses framförallt som en viktig del i det praktiska arbetet, 

som till vardags innebär många samverkansmöten och dialogkonferenser.  

 

För mig är den här studien en möjlighet att fördjupa mig i ett område som kommit att bli en 

stor del av min yrkesutövning. Det är med stort intresse och nyfikenhet som jag tar mig an 

uppsatsskrivandet och den möjlighet som det innebär för min kompetensutveckling.  
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3. Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 

I föregående avsnitt har jag presenterat att det inom statlig förvaltning blivit allt vanligare att 

arbeta över sektorsgränserna för att uppnå komplexa samhällsmål. Tvärsektoriella frågor kan 

antas bryta upp etablerade strukturer inom statsförvaltningen och innebära att statliga 

myndigheter måste integrera perspektiv som står i viss motsättning till hur uppdrag och 

verksamhet tolkats och genomförts tidigare. 

 

På så sätt kan tvärsektoriella uppdrag kräva relativt genomgripande förändringar av 

myndigheternas praxis och handla mer om förändring av värderingar och beteenden än om till 

exempel samordning eller implementering av nya rutiner. Ett sådant förändringsarbete är, 

pedagogiskt betraktat, en fråga om lärande – såväl mellan myndigheter som inom respektive 

myndighet och för den enskilde medarbetaren.  

 

Studien görs mot bakgrund av att tvärsektoriella regeringsuppdrag inte tidigare är undersökta 

inom pedagogisk vetenskap. Resultaten kan även vara relevanta för statsförvaltningens 

intention om integrering av tvärsektoriella frågor för att uppnå samhällsmål. 

 

Syftet är att undersöka hur nyckelpersoner i en statlig myndighet med tvärsektoriella uppdrag 

arbetar för att integrera tvärsektoriella frågor i verksamheten. Undersökningen görs utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande för att bidra till förståelsen av uppdragens genomförande 

som pedagogisk praktik. 

 

Centrala frågor för studien är: 

 Hur uppfattar nyckelpersoner inom myndigheten uppdragens möjlighet att överbrygga 

olika sakfrågeperspektiv?  

 Vad uppfattar nyckelpersoner inom myndigheten att organisationen lär sig av att 

arbeta tvärsektoriellt? 

 Hur arbetar nyckelpersoner inom myndigheten för att integrera olika praktiker (sätt att 

handla) med varandra?  

 

3.1. Avgränsningar 

Studien kommer inte undersöka regeringens avsikt med tvärsektoriella uppdrag eller behandla 

relationen mellan Regeringskansliet och de statliga myndigheterna eller relationen 

myndigheter emellan. Studien kommer inte heller att undersöka – eller utvärdera – hur statliga 

myndigheter lyckas med uppdragen. 

 

Jag strävar efter en så bred förståelse som möjligt men är samtidigt tvungen att förhålla mig 

till den begränsade tidsram som avsatts för uppsatsarbetet. Undersökningen omfattar därför en 

statlig myndighet som arbetar med två olika tvärsektoriella regeringsuppdrag. Respektive 

regeringsuppdrag har undersökts ur tre olika nyckelpersoners perspektiv för att på så sätt 

också försöka fånga olika personers roller/funktioner i arbetet på ett så brett sätt som möjligt.  
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4. Presentation av två tvärsektoriella regeringsuppdrag 
 

I den här studien kommer jag att ta avstamp i två tvärsektoriella uppdrag som regeringen givit 

till statliga myndigheter: Jämställdhetsintegrering och Medverkan i det regionala 

tillväxtarbetet. En kort presentation om respektive uppdrag görs i följande avsnitt. 

 

4.1. Jämställdhetsintegrering 

Syftet med programmet [Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM] är fortsatt att stärka och 

vidareutveckla statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. Målet är att deltagande 

myndigheters verksamhet ska utvecklas så att den ännu bättre bidrar till att uppnå de 

jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhet ska integreras och vara en ordinarie del av myndigheternas 

verksamhet, exempelvis i myndigheternas styrprocesser. Först när jämställdheten är en del av det 

ordinarie arbetet kommer långsiktigt bestående förändring att åstadkommas. (U2014/7490/JÄM, s. 2). 

 

Jämställdhetsintegrering är regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhets-

politiska målen. Arbetet omfattar all offentlig verksamhet och bygger på JämStöds utredning 

om stöd för jämställdhetsintegrering i staten (N 2005:02; dir. 2005:7, 2006:1, 2007:4), vilket 

sedan överlämnades till Riksdagen i form av slutbetänkandet Stöd för framtiden – om stöd för 

jämställdhetsintegrering (SOU 2007:15). Tillsammans med huvudbetänkandet utgavs en 

metodbok för genomförande och en idéskrift för inspirationsarbete.  

 

Ungefär 60 statliga myndigheterna har i sina respektive regleringsbrev uppdrag att upprätta en 

plan med åtgärder som planeras för jämställdhetsintegrering samt dess förväntade resultat. 

Planen ska beskriva hur jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie 

verksamhet, till exempel i styrprocesser och därmed bidra till att de jämställdhetspolitiska 

målen. Uppdraget sträcker sig till och med 2018, då det ska återrapporteras till 

Regeringskansliet. 

 

För att stödja de statliga myndigheterna i sitt arbete med jämställdhetsintegrering har 

regeringen också lämnat uppdrag till Göteborgs universitet, Nationella sekretariatet för 

genusforskning. I uppdraget framhålls att stödet till myndigheterna ska verksamhetsanpassas 

och utformas i nära dialog mellan aktörerna. Sedan 2013 bedriver Nationella sekretariatet för 

genusforskning därför utvecklingsprogrammet JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter. I 

programmet ingår de uppgifter som definierades i uppdraget från regeringen, bland annat att 

vara stöd i myndigheternas planering och genomförande av åtgärder, samordning av 

erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser samt sammanställning av resultat. Vid 

starten deltog 18 statliga myndigheter, vilket nu har utvecklats till att omfatta ca 60 

myndigheter. 

 

Samråd ska dessutom ske med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), länsstyrelsernas 

sakkunniga för frågor om jämställdhet samt andra berörda. Regeringskansliet hålls löpande 

informerade om arbetets fortskridande. Den nationella webbportalen för 

jämställdhetsintegrering (www.jamstall.nu) används, enligt önskemål från regeringen, som 

plats för dokumentation och spridning av goda (lärande) exempel. 

http://www.jamstall.nu/
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Det första uppdraget till Göteborgs universitet gällande jämställdhetsintegrering lämnades av 

regeringen för perioden 2008–2010 (IJ2008/1467/JÄM). År 2013 kom ett nytt uppdrag, vilket 

sedan förlängdes vid slutet av 2014 för att gälla fram till 2018 (U2013/377/JÄM, 

U2014/7490/JÄM). Tillsammans med uppdraget att stödja jämställdhetsintegrering har 

regeringen även bidragit med särskilda ekonomiska resurser. Nationella sekretariatet för 

genusforskning återrapporterar årligen till regeringen. Rapporterna finns att tillgå på 

sekretariatets webbplats (www.genus.se/om-oss/vara-uppdrag/jim/). 

 

Från och med nästa år övergår uppdraget att stödja de statliga myndigheternas 

jämställdhetsintegrering till en mer permanent tillvaro inom den nya 

jämställdhetsmyndigheten. Med anledning av det har Statskontoret fått i uppdrag av 

regeringen att utvärdera utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) 

(S2017/05461/JÄM). 

 

 

4.2. Medverkan i det regionala tillväxtarbetet 

Syftet med uppdraget är att skapa bättre förutsättningar för myndigheternas medverkan i det regionala 

tillväxtarbetet, bl.a. genom en vidareutvecklad och bättre samverkan mellan myndigheter och aktörer med 

regionalt utvecklingsansvar. (N2014/2501/RT, s. 1). 

 

I förordning (SFS 2017:583 och SFS 2007:713) beskrivs de statliga myndigheternas ansvar 

för att medverka i det regionala tillväxtarbetet. Förordningen anger bl.a. att myndigheterna 

inom sina respektive verksamhetsområden ska verka för att målen för den regionala 

tillväxtpolitiken ska uppnås. Regeringen har lyft fram behovet av att myndigheterna 

förtydligar sin roll i arbetet. Ett led i detta var att i regleringsbreven för år 2010 och 2012 ge 

vissa myndigheter i uppdrag att ta fram interna strategier som skulle vägleda myndigheterna i 

deras arbete med hållbara regionala tillväxtfrågor. Utifrån dessa gav sedan regeringen år 2014 

i särskilt uppdrag till 13 statliga myndigheter att ta fram långsiktiga strategier för 

myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet under perioden 2014–2018.  

 

Regeringens beslut om myndigheternas medverkan i regionalt tillväxtarbete grundar sig på 

behovet av utvecklad samverkan mellan olika parter. Detta preciseras i regeringsbeslutet där 

det framkommer att en utvecklad samverkan framförallt syftar till den statliga myndighetens 

behov av att förstå den regionala tillväxtpolitikens förutsättningar, inte tvärtom:  

[A]tt det nu finns behov av att ta nästa steg för att ytterligare utveckla samverkan mellan myndigheter och 

regionalt utvecklingsansvariga aktörer för att utveckla ett effektivt och lärande regionalt tillväxtarbete. 

Myndigheterna behöver bl.a. ha en god kunskap om och ta hänsyn till regionala förutsättningar och 

prioriteringar för att skapa bästa möjliga effekter av myndigheternas verksamhet och resurser regionalt 

och lokalt”. (N2014/2501/RT, s. 2). 

 

Tillväxtverket har i sitt regleringsbrev (N2014/5259/ENT) ett särskilt uppdrag att följa och 

stödja myndigheterna i utarbetandet och genomförandet av sina strategier. I detta uppdrag 

anges också att de ska arbeta med kunskapshöjande insatser om regionalt tillväxtarbete samt 

möjliggöra för erfarenhetsutbyte. Tillväxtverket återrapporterar årligen sitt uppdrag till 

http://www.genus.se/om-oss/vara-uppdrag/jim/
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regeringen och har bland annat sammanställt en rapport om de strategier som myndigheterna 

tagit fram (Tillväxtverket, 2015). 

 

För att ytterligare betona betydelsen av att utveckla myndigheternas medverkan i det 

regionala tillväxtarbetet tillsattes år 2014 en analysgrupp (N2014/2503/RT). Gruppen 

sammankallas av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och har uppdrag till och med år 

2020. Analysgruppen har flera uppgifter varav en är att öka förutsättningarna för 

tvärsektoriell omvärldsanalys och metodutveckling samt erfarenhetsutbyte och 

kunskapsspridning. 

 

4.3. Uppdragens likheter och skillnader 

De båda regeringsuppdragen har både likheter och skillnader. Gemensamt för dem är att 

regeringen identifierat de båda politikområdena som tvärsektoriella frågor. Genom uppdragen 

har regeringen också initierat horisontella utvecklingsprocesser, vilket är tänkt att ske i mötet 

mellan olika myndigheter och sakområden. 

 

Myndigheterna uppmanas i uppdragen till aktivt deltagande. I första hand för att upprätta 

strategier för hur de ”nya” perspektiven ska integreras, men därifrån till handling för att 

omsätta strategierna till verkliga åtgärder och aktiviteter för att främja jämställdhet respektive 

regionalt tillväxtarbete. Det finns här en skillnad i avsiktsbeskrivningen av respektive frågas 

genomslagskraft inom myndigheternas ordinarie verksamhet. När det gäller 

jämställdhetsintegrering så ska denna enligt uppdraget vara en ordinarie del i verksamheten, 

det vill säga att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra hela den ordinarie verksamheten. I 

myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet handlar det inte om att integrera en 

fråga på det sättet, utan snarare hur myndighetens sakfrågeperspektiv kan integreras på den 

regionala samhällsnivån.  

 

Båda uppdragen pekar ut aktörer med särskild uppgift att samordna och stödja 

myndigheternas arbete. Denna funktion ses som viktig för att möjliggöra kunskapsutveckling, 

spridning av information och erfarenheter samt tvärsektoriell analys och metodutveckling. 

Stödet kring jämställdhetsintegrering har pågått längre och har en tydligare beskrivning – och 

som det verkar, en mer målinriktad sådan – än det kring myndigheternas medverkan i 

regionalt tillväxtarbete. Stödet för jämställdhetsintegrering har dessutom särskilt avsatta 

medel för genomförandet av uppdraget och har från 2018 en permanent planerad tillvaro i den 

nya Jämställdhetsmyndigheten.   
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5. Tidigare forskning 
 

Detta avsnitt presenterar tidigare forskning på området och hur jag valt att förhålla mig till 

den i arbetet med studien.  

 

5.1. Sökprocess 

I sökning och urval av befintlig litteratur har jag strävat efter att undersöka och fördjupa mig 

inom delar av tidigare forskning som jag ansett vara relevant för studiens problemformulering 

(jfr med narrativ forskningsöversikt, Bryman, 2011).  

 

Att enbart fokusera på tvärsektoriella regeringsuppdrag har dock varit för smalt. Jag har 

därför breddat sökningarna till tvärsektoriellt arbete och sådant som jag ansett varit nära 

relaterat till det begreppet. Trots detta är omfattningen av forskning på området relativt 

begränsad, men istället för att bredda mitt urval ytterligare har jag valt att fördjupa mig inom 

ett fåtal studier. 

 

Information om tidigare forskning har sökts inom Uppsala universitets databaser Libris och 

Swepub. Sökningarna har enbart begränsats till att omfatta vetenskapliga publikationer i form 

av avhandlingar. Sökorden har varit tvärsektor*, jämställdhetsintegr* samt (samverkan) AND 

(’offentlig sektor’). 

 

5.2. Forskning relaterad till tvärsektoriellt arbete 

Ragnar Andersson (2011) beskriver i sin avhandling styrningen av den ”nya” integrations-

politiken. Med denna ger han ett exempel på hur regeringen väljer att hantera en allt vanligare 

typ av politisk fråga där varken problem eller lösningar är oomstridda eller uppenbara (jfr 

med den beskrivning av tvärsektoriella frågor som jag givit i tidigare avsnitt). Han identifierar 

och delar in styrningen av politiken i tre olika delstrategier: Tvärsektoriellt, att styrning och 

insatser för en integrationspolitik ska ske genom andra politikområden; Mainstreaming, att ett 

politiskt mål ska genomsyra alla analyser, beslut och åtgärder inom ett politikområde samt 

Styrning av och genom externa nätverk med flera nivåer, ett nätverkande med aktörer utanför 

den statliga förvaltningen. Inom och emellan respektive styrningsstrategi genomförs en 

”översättningsprocess”, det vill säga olika steg av överföring av den politiska frågan – från 

policy (politisk idé) till förverkligande (själva resultatet inom olika politikområden).  

 

Andersson (2011) menar att samtliga tre forskningsstrategier är underbeforskade. De 

forskarrön som finns, menar han, visar dock att användandet av de olika styrningsstrategierna 

inte självklart innebär lösningar på komplexa frågor. Det finns därför behov av ytterligare 

forskning om hur integrationspolitiska mål översätts inom olika politikområden och det är 

inom detta fält som Andersson vill bidra med sin studie. För att förstå olika typer av 

översättningar och vilka resultat som de kan bidra med har Andersson, med bakgrund också i 

annan forskning, upprättat följande analysmodell: Refusering (ingen översättning), 

assimilering (ingen avgörande förändring i det mottagande sammanhanget), särkoppling 
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(sidoordning mellan ”kärnverksamhet” och enskilda frågor) samt transformering 

(grundläggande strukturer, attityder och institutionella förhållanden har förändrats). 

 

Studien visar att försöken med transformativ översättning av den nationella integrations-

policyn inte lyckades under den studerade perioden. Mycket tyder på att det ”hos många 

aktörer i studien fanns en verklig vilja att förändra, men att det brast i kunskapen om hur” 

(Andersson, 2011, s. 213). Han menar också att idén om mainstreaming inte är lätt att 

förverkliga om inte grundläggande ingredienser i metoden transformativ mainstreaming tas i 

bruk, det vill säga kravet på att den rådande normen utmanas. Utifrån detta lyfter han bland 

annat fram behovet om ökad medvetenhet om styrning och resurser, behovet av nya metoder 

för att följa upp och utvärdera transformativ mainstreaming och behovet av att kombinera 

”förförelsens” och ”predikans” metoder med ”käpp” och ”morötter” (Andersson, 2011, s. 

212). Med det sistnämnda avser Andersson kombinationen av governance- och government-

metoder. 

 

Anne-Charlott Callerstig (2014) lyfter också fram vikten av hur tvärsektoriella frågor 

implementeras i verksamheten. Hennes sammanläggningsavhandling består av fem tidigare 

publicerade artiklar som behandlar fyra fallstudier om jämställdhetsintegrering. Utifrån dessa 

vill hon bidra till kunskap om hur olika aktörer inom offentlig sektor integrerar 

jämställdhetsperspektiv i planering och genomförande av den dagliga verksamheten.  

 

För att förstå integreringsarbete tar Callerstig (2014) utgångspunkt i tidigare forskning och 

erfarenheter om jämställdhetsintegrering där själva integreringsarbetet beskrivs som 

komplicerade interaktioner mellan olika intressen, idéer och aktörer med olika förutsättningar 

och så vidare. Hennes teoretiska perspektiv är utvecklat inom statsvetenskaplig 

implementeringsforskning och fyrfältsmodellen (ambiguity-conflict model) är central i 

studien. Modellen fokuserar på graden av konflikt och ambivalens inom ett policyområde (till 

exempel en tvärsektoriell fråga som ska integreras i en verksamhet) och gör det möjligt att på 

så sätt analysera och genomföra olika typer av processer för implementering.  

 

Genom att analysera de fyra fallen av jämställdhetsintegrering inom konflikt-ambivalens-

modellen identifierar Callerstig (2014) några kritiska områden för implementeringsarbete och 

ställer där ett antal frågor avsedda för praktisk tillämpning. I studien drar hon också två 

slutsatser som har betydelse den här studien: 1) Integrering av jämställdhetsperspektiv är en 

varaktig och pågående verksamhetsutvecklingsprocess – i motsats till en ”quick fix” eller ett 

kortvarigt projekt; 2) De dilemman som väcks inom ett integreringsarbete (beroende av olika 

grad av konflikt och ambivalens) kan användas som plattformar i förändringsarbete och som 

startpunkter för lärandeprocesser, vilka är avgörande för en lyckad implementering.  

Gender mainstreaming entails changing existing processes and practices in public organisations […]. It 

can be understood as the introduction of a change in public policy or policy re-design where learning 

processes have to be facilitated, and where the results of new insights and investigations have to be 

transformed into the daily routines and practices of the organisation. In most cases, operationalisation 

requires learning in order to find the necessary solutions to problems. (Callerstig, 2014, s. 156). 
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Tvärsektoriellt arbete tangerar ofta frågor som hör till begreppet samverkan. Mikael Löfström 

(2010) har skrivit en sammanläggningsavhandling om samverkan och gränser i vilken han 

betraktar samverkansprojekt som en arena för aktörer från olika organisationer, där man 

förväntas utveckla en gemensam verksamhet. I samverkan tar aktörerna med sig sina olika 

gränser i form av till exempel värderingar, föreställningar och regler och möter en annan 

verksamhet – med andra gränser – för att i samverkan organisera nya gränser: ”[p]rojekten 

blir en gemensam verksamhet, skild från ordinarie verksamhet och samtidigt en del av den” 

(Löfgren, 2010, s. 12). 

 

Löfgren (2010) menar att gränserna mellan olika aktörer fungerar både som incitament till 

samverkansprojekt såväl som att det är gränserna som försvårar genomförandet av samverkan 

och möjligheten att upprätta nya gränser för samverkan. Han är intresserad av samverkans-

projektens gränsskapande för att på så sätt kunna studera varför samverkansprojekt har svårt 

att bidra till en varaktig integration mellan offentliga organisationer. Själva 

gränsproblematiken utgör Löfgrens teoretiska perspektiv och begrepp som gränsarbete, 

gränsobjekt och gränsorganisationer är centrala i hans analys. 

 

De fyra artiklarna i avhandlingen visar att samverkansprojektens genomförande och resultat 

är beroende av vilka gränser aktörerna konstruerar och hur de hanterar dem (Löfgren, 2010). 

Samverkansprojekt verkar inte skapa varaktig integration mellan offentliga organisationer då 

”samverkan blir en parantes” (Löfgren, 2010, s. 54). När samverkansprojekten avslutats har 

det konstruerats gränser mot de olika hemorganisationerna, menar Löfgren. Detta gör det 

svårt att integrera dem i ordinarie verksamhet och de har dessutom, under tiden de pågått, 

blivit avskilda från sina huvudmän. Löfgren menar att en del av problemet ligger i 

projektformen och föreslår en alternativ organisationsform för samverkansprojekt i offentlig 

verksamhet. Han argumenterar för att betrakta samverkansprojektet i sig som en typ av 

gränsorganisation som i större utsträckning har förutsättningar att klara av såväl sitt uppdrag 

som att utveckla stabila relationer till hemorganisationerna.  

 

Som förslag till fortsatt forskning föreslår Löfgren vidare studier kring gränsöverskridande 

kunskapsutveckling. Centrala frågeställningar i en sådan är ”vilka förutsättningar som krävs 

för att man ska lyckas med gränsöverskridandet och vilka hinder som finns för en 

kunskapsutveckling” (Löfgren, 2010, s. 78). 

 

5.3. En kort sammanfattning av forskningsöversikten 

De tre avhandlingar som jag fördjupat mig i har kopplingar till den här studien genom att 

samtliga forskarna diskuterar frågan om hur det är möjligt att integrera verksamheter. De 

olika ”översättningar” som Andersson (2010) beskriver karaktäriserar olika former av 

tvärsektoriellt arbete. Callerstig (2014) pekar på jämställdhetsintegreringens möjlighet till 

startpunkt för verksamhetsförnyelse. Löfström (2010) sätter fingret på organisationens 

förutsättningar, på gott och ont, för den verksamhetsintegrering – eller transformering för att 

använda Anderssons (2010) språkbruk – som avses i de tvärsektoriella uppdragen. 
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6. Teoretiska utgångspunkter 
 

I avsnittet presenteras det teoretiska perspektiv som jag tagit avstamp i under arbetet med 

undersökningen. Etienne Wengers sociokulturella lärandeteori om praktikgemenskaper 

(communities of practice) har fungerat som mina ”glasögon” i analysarbetet men även i 

arbetet med studiens utgångspunkter i form av dess syfte och övergripande målformuleringar. 

Här redogör jag för innebörderna av de teoretiska principer och begrepp som fungerat som en 

referensram i arbetet. Som stöd i uttolkningen av Wengers teori har jag tagit hjälp av Els-Mari 

Törnquist (2006) och Knud Illeris (2007). Törnquist har i egen forskning tillämpat teorin om 

praktikgemenskaper och Illeris förhåller sig till den på ett mer övergripande sätt.  

 

6.1. Ett sociokulturellt synsätt på lärande 

Den sociala delaktigheten är ett nyckelbegrepp för Wenger och utgör startpunkten i hans sätt 

att förstå lärande. Deltagande med andra formar, enligt Wenger (1998); vilka vi är, det vi gör 

och hur vi uppfattar det vi gör. 

 

För att kunna se det sociala deltagandet som en läro- och kunskapsprocess är det nödvändigt 

att förstå det utifrån fyra samverkande komponenter. Dessa gör det möjligt att identifiera, 

förstå, sätta ord på och analysera lärande som processer i andra sammanhang än vad som 

troligtvis är möjligt om man utgår från en annan idétradition kring lärande än den 

sociokulturella. De fyra komponenterna i Wengers teori är (min översättning): 

 Mening (meaning): Ett begrepp som sätter ord på vår skiftande förmåga att, enskilt 

och i grupp, uppfatta tillvaron som meningsfull. 

 Praktik (practice): Ett begrepp som sätter ord på hur delade historiska och sociala 

resurser, sammanhang och perspektiv kan vidmakthålla ett ömsesidigt engagemang. 

 Gemenskap (community): Ett begrepp som sätter ord på de sociala sammanhang inom 

vilka våra handlingar definieras som värda att genomföras och vårt deltagande anses 

kompetent. 

 Identitet (identity): Ett begrepp som sätter ord på hur lärande förändrar oss och skapar 

ens personliga berättelser om tillblivelse (becoming) inom ens gemenskaper. 

 

Törnquist (2006) översätter begreppen och deras samband med lärande som:  

Mening – lärande som upplevelse och erfarenhet; praktik – lärande som görande;  

gemenskap – lärande som tillhörighet; 

identitet – lärande som personlig utveckling.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Lärandets fyra komponenter 

utifrån ett sociokulturellt förhållningssätt där 

människans sociala delaktighet är utgångspunkten 

(illustration efter Wenger, 1998). 
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6.2. Praktikgemenskaper 

Det gemensamma sammanhang som innefattar de fyra komponenterna för lärande kallar 

Wenger (1998) för praktikgemenskaper. Han beskriver och diskuterar de olika delarna som 

processer som tvinnas in i varandra, men att de startar i den praktik som aktivt deltagande och 

engagemang innebär och i den gemenskap som detta skapar. 

Being alives as human beings means that we are constantly engaged in the pursuit of enterprises of all 

kinds, from ensuring our physical survival to seeking the most lofty pleasures. As we define these 

enterprises and engage in their persuit toghether, we interact with each other and with the world and we 

tune our relations with each other and with the world accordingly. In other words, we learn. 

 

Over time, this collective learning results in practices that reflect both the pursuit of our enterprises and 

the attendant social relations. These practices are thus the property of a kind of community created over 

time by the sustained pursuit of a shared enterprise. It makes sense, therefore, to call these kinds of 

communities communities of practice.” (Wenger, 1998, s. 45). 

 

Wenger kopplar ihop de båda komponenterna praktik med gemenskap genom att karaktärisera 

praktikgemenskapen som bestående av tre dimensioner: 

 Ett ömsesidigt engagemang där människor är delaktiga i aktiviteter och handlingar 

vars mening de förhandlar om med varandra (återkommer till detta i nästa stycke). 
 

 Ett gemensamt uppdrag, det vill säga resultatet av förhandlingsprocessen och något 

som alla tar ansvar för att uppnå. 
 

 En gemensam repertoar, det vill säga utvecklande av rutiner, språk, metoder, praxis, 

berättelser, gester, symboler, aktiviteter. 

 

Teorin om praktikgemenskaper har vuxit fram ur tidigare forskning om lärlingskap och teorier 

om situerat lärande (Törnquist, 2006): 

Enligt Lave och Wenger (1991) är inte lärande en isolerad företeelse utan måste ses som en integrerad del 

i människors olika aktiviteter, över tid. Det innebär att det finns en progressiv process där den lärande 

både är en länk i och beroende av den sociala gemenskap där lärandet äger rum. Denna process benämns 

legitimt perifert deltagande och innebär att den lärande börjar lära sig i utkanten av en social praktik för 

att sedan arbeta sig in i och erövra skicklighet, språk, identitet och ritualer och bli en fullvärdig medlem. 

(Törnquist, 2006, s. 40). 

 

Wenger (1998) ser dock praktikgemenskaper som lärandemiljöer i flera avseenden. Det ena 

handlar om plats för anskaffande av kunskap, det vill säga som kompetensöverföring mellan 

nya och etablerade medlemmar och plats för praktikgemenskap. Det andra är 

praktikgemenskapens potential för bildandet av kunskap. Wenger menar att ”communities of 

practice are not only a context for the learning of newcomers but also […] a context for new 

insights to be transformed into knowledge” (Wenger, 1998, s. 214). 

 

Törnquist (2006), som använder Wengers teori om praktikgemenskaper i sin avhandling, 

förtydligar de fyra komponenternas komplexa förhållande till varandra. Hon menar, och jag 

vill ansluta mig till hennes förståelse, att Wengers meningsbegrepp är centralt. Det är i 

utvecklingen av gemensam mening som praktikbegreppet ska förstås. Praktiken existerar inte 
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i det abstrakta utan finns för att ”människor är ömsesidigt engagerade i handlingar vars 

mening kan utvecklas såväl individuellt som kollektivt” (Törnquist, 2006).  

 

När det gäller Wengers förståelse av identitet pekar Törnquist (2006) på samspelet mellan det 

individuella och det kollektiva som berikande. Individualiteten och den enskilda individens 

lärande i form av personlig utveckling är viktigt för praktikgemenskapen då det tillför energi. 

Samtidigt är praktikgemenskapen, den levda erfarenheten i kollektiv och historisk form, 

identitetsskapande för individen: ”Individer kan i Wengers resonemang vara på väg i olika 

deltagarbanor parallellt med ett kollektivt deltagande” (Törnquist, 2006). 

 

Illeris (2007) sammanfattar praktikgemenskaperna och de nämnda komponenternas 

förhållande till varandra på följande sätt: ”Lärandets sociala dimension är knuten till kollektiv 

[gemenskap] och praxis [praktik] och skapar mening och identitet. Därför förutsätter lärande 

aktivitet och deltagande, och det omsätts i erfarenhet och utveckling” (Illeris, 2007, s. 139). 

 

6.3. Meningsskapande 

Wenger (1998) menar att gemenskap mellan människor i en grupp, där den individuella 

mångfalden är en förutsättning, utgör en ömsesidig strävan att uppnå mening. Upplevelsen av 

mening i olika praktikgemenskaper beror på hur den enskilda individen förmår att relatera till 

gemenskapen på ett funktionellt och meningsfullt sätt (Törnquist, 2006).  

 

Meningsskapandet ses som en typ av förhandlingsprocess (negotiation of meaning) genom 

vilken vi tillsammans med andra skapar mening av de erfarenheter vi gör i vardagen.  

The negotiation of meaning may involve language, but is not limited to it. It includes our social relations 

as factors in the negotiation, but it does not necessarily involve a conversation or even direct interaction 

with other human beings. The concept of negotiation often denotes reaching an agreement between 

people, as in ’negotiating a price’, but is not limited to that usage. (Wenger, 1998, s. 53). 

 

6.3.1. Deltagande och reifiering 

Utvecklande av gemensam mening är en konstant process som utspelas inom det sociala 

sammanhang som praktikgemenskapen kan utgöra (Wenger, 1998). Meningsskapandet 

involverar interaktion av deltagande (participation) och reifiering (reification). Törnquist 

menar att Wengers användande av begreppet reifiering skiljer sig något från den generella 

förståelsen av det som förtingligande eller materialisering då det snarare omfattar en 

kombination av både process och produkt (Törnquist, 2006). Wenger uttrycker själv att: 

I will use the concept of reification very generally to refer to the process of giving form to our experience 

by producting objects that congeal this experience into ’thingness’ (Wenger, 1998, s. 58). 

 

För denna studies syfte vill jag lyfta fram Wengers idé om att deltagande och reifiering är 

nyckelbegrepp i förståelsen av meningsskapande. Dels för att de skapar förutsättningar för ett 

gemensamt meningsskapande – ”att uttrycka en idé eller tillverka ett verktyg handlar inte bara 

om att uttrycka en redan existerande mening utan skapar nya förutsättningar för 
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meningsutveckling (Törnquist, 2006, s. 44) – men också för att förstå att en obalans emellan 

dem verkar för upplevelsen av meningslöshet, snarare än det motsatta: 

[…] an exessive emphasis on formalism without corresponding levels of participation, or conversly a 

neglect of explanations and formal structure, can easily result in an experience of meaninglessness. 

(Wenger, 1998, s. 67) 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Meningsskapande som deltagande 

(participation) och reifikation (reification) 

(illustration efter Wenger, 1998). 

 

 

6.4. Gränser och möten mellan praktikgemenskaper 

Hur en praktikgemenskap hanterar deltagande och reifikation påverkar dess gränser och 

uppfattningen av den som gränssättande eller gränsöverskridande.  

In some cases, the boundary of a community of practice is reified with explicit markers of membership, 

such as titles, dress, tattoos, degrees, or initiation rites. Of course, the degree to which these markers 

actually acts as boundary depends on their effect on participation. Moreover, the absence of obvious 

markers does not imply the absence or the looseness of boundaries. (Wenger, 1998, s. 104). 

 

Wenger (1998) har identifierat två fenomen som han uppfattar som länkar mellan olika 

praktiker. Dels ser han praktikgemenskapens användande av olika typer av boundary objects 

som till exempel artefakter, dokument, termer och koncept som en möjlighet att samordna sig 

kring för olika praktikgemenskaper. Även en skog, menar han, kan utgöra ett gränsföremål 

om olika praktiker organiserar sina respektive perspektiv kring den och söker sätt att 

koordinera dem. 

 

 

 

 

 

Figur 3. Deltagande (participation) och 

reifikation (reification) som kopplingar 

mellan olika praktikgemenskaper. Wenger 

benämner dem för brokering och 

boundary objekts (illustration efter 

Wenger, 1998). 

 

Den andra länken mellan praktiker är brokering, vilket Wenger ser som individers deltagande 

mellan olika praktiker (Wenger, 1998). Wenger använder begreppet multimedlemskap 

(multimembership) för att beskriva hur detta gränsöverskridande deltagande i olika praktiker 
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bidrar till att överföra perspektiv från en praktikgemenskap till en annan. Det är dock inte 

självklart att individers multimedlemskap automatiskt innebär brokering. Wenger (1998) 

menar att det krävs en särskild kompetens för att utföra brokering. Att brokers (alltså de 

individer som genomför brokering) har en särskild förmåga att skapa nya kopplingar mellan 

praktiker, möjliggöra för samordning och, om de är skickliga, öppna för helt nya möjligheter.  

 

6.4.1. Praktiken i sig som gränsöverskridande 

Möten mellan olika praktikgemenskaper kan ha olika syften och därför också arrangeras på 

olika sätt. En del former av gränsöverskridande kontakter är möten som är tänkta som enstaka 

händelser (Wenger, 1998), vilka jag inte kommer att lyfta fram här. Däremot är hans olika sätt 

att beskriva hur praktikerna i sig själva också kan bli gränsöverskridande praktiker intressant 

för den här studien. Wenger diskuterar tre olika former av sådana praktiker (Wenger, 1998, 

min översättning). 

 

 
 

Figur 4. Tre typer av gränsöverskridande praktiker; gränspraktik boundary practice, överlappande praktik 

overlaps och periferiernas praktik peripheries (illustration efter Wenger, 1998). 

 

 

Den första varianten är gränspraktiken (boundary practices) som Wenger (1998) menar är 

vanlig inom till exempel organisationer. Dess syfte är ofta att hantera olika gränser och 

upprätthålla en relation till flera andra praktiker. Den fokuserar på att finna gemensamma 

lösningar på målkonflikter och sammanjämka olika perspektiv. Wenger beskriver den som en 

form av kollektiv brokering. Gränspraktiker kombinerar både deltagande och reifiering och 

löser på så sätt en del problem kring boundary objects och isolerade brokers. Däremot riskerar 

den ofta att bli avskärmad från den praktik som den är tänkta att integrera. Ibland övergår 

gränspraktiken till att bli en egen praktikgemenskap, något som kan förhindra dess syfte att 

skapa relationer – men på samma gång utgöra en stor potential. 

 

Wengers (1998) andra variant är den överlappande praktiken (overlaps), vilken han beskriver 

med ett exempel på en särskild enhet som fått i uppgift att delta i olika praktikers 

verksamheter. Praktikerna integreras inte, men överlappas genom vissa personers 

engagemang i mer än en praktik. 
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Den tredje varianten kallar Wenger (1998) för periferiernas praktik (peripheries), vilket 

innebär en praktikgemenskap som överbryggar sina gränser till andra praktiker genom att 

erbjuda en form av begränsat medlemskap. Detta kan till exempel bestå av insyn och 

möjlighet till deltagande i vissa frågor, men inte i alla. Den här typen av gränsöverskridande 

är karaktäristiskt för praktikgemenskaper som vill erbjuda lärandemöjligheter både för olika 

gemenskaper inom praktiken och för praktiker och personer utanför. Periferiernas praktik 

definieras av deltagande och engagemang snarare än reifiering. Wenger menar vidare att den 

är en dynamisk form med stor potential till förändring eftersom den kontinuerligt, i sitt delvis 

mycket öppna inkluderande av utsidan, behöver omförhandla sin kärnverksamhet. 

 

6.4.2. Kompetens för gränsöverskridande 

Ovanstående typer av praktikgränser ger möjlighet till gränsöverskridande men är endast 

möjligt när individerna i respektive ingående praktik ser det som genomförbart (Wenger, 

1998). Detta sker när de kan uppleva ett potentiellt meningsskapande i varandra och 

tillsammans utveckla en tillräckligt stark känsla av gemensam kompetens för ett ömsesidigt 

lärande. Mening och kompetens bildar här ett spänningsfält som har stor betydelse för det 

lärande som är avgörande för ett gränsöverskridande. 

By creating a tension between experience [av mening] and competence, crossing boundaries is a process 

by which learning is potentially enhanced, and potentially impaired. (Wenger, 1998, s. 140).  

 

Den kompetens som Wenger (1998) hänvisar till är inte innehavande av sakkunskap, en viss 

typ av utbildning eller förmåga att utföra vissa särskilda aktiviteter. Den kompetens han syftar 

på, och som han beskriver som ett kompetent medlemskap i en praktikgemenskap, hänvisar 

till de tre dimensioner som i grunden karaktäriserar praktikgemenskapen och som är 

avgörande för produktion av mening (Wenger, 1998, se även ovan): Förmåga att engagera sig 

med andra praktikmedlemmar, förmåga att förstå och ta ansvar för praktikgemenskapens 

uppdrag samt förmåga att använda och engagera sig i den gemensamma repertoaren. 

 

6.5. Praktikgemenskapen och organisationen 

Wenger (1998) för ett relativt omfattande resonemang vad som utmärker en 

praktikgemenskap och hur den kan eller inte kan avgränsas. Intressant för den här studien är, 

förutom hur en praktikgemenskap förhåller sig till sina gränser, också hur den står i relation 

till organisationsbegreppet. Wenger (1998) menar att en organisation kan definieras som en 

interaktion mellan sin designade struktur och själva praktiken. Praktiken, eller snarare 

konstellationen av praktiker, utgör själva verksamheten men är samtidigt en respons till 

organisationens design.  

Organizations are social designs directed at practice. Indeed, it is through the practices they bring together 

that organizations can do what they do, know what they know, and learn what the learn. Communities of 

practices are thus key to an organization’s competence and to the evolution of that competence. (Wenger, 

1998, s. 241) 

 

Wenger ser praktikgemenskaperna som organisatoriska tillgångar då de fungerar som ”social 

fabric of the learning of organizations” (Wenger, 1998, s. 253). Han menar att man ska se 



 22 

dem som värdefulla oavsett om de helt och hållet ligger inom organisationen eller sträcker sig 

utanför dess gränser, men också oavsett om de helt eller endast delvis definierar sitt uppdrag 

som en del av organisationens. 

 

Meningsskapandet är också här centralt för Wenger. Värdefullt lärande för en organisation 

bör enligt honom ses som det som förändrar organisationens förmåga att engagera sig i 

praktikgemenskaper av olika slag, förståelsen för varför meningsskapandet är centralt samt 

förståelse om vilka resurser som står till förfogande (Wenger, 1998). Det är ur synsättet på 

organisationen som ett socialt dynamiskt system som det är möjligt att utvinna nya meningar 

ur en organisation: ”It is a focus not on knowledge as an accumulated commmodity – as the 

ability to repeat the past – but on learning as a social system productive of new meanings” 

(Wenger, 1998, s. 262). I detta avseende ser också Wenger praktikgränserna som särskilt 

intressanta lärandemiljöer för organisationen: 

Boundaries are important locations, but not just because they can cause problems. Discontiniuties can be 

as productive as continuities for the negotiation of meaning. Boundaries are like fault lines: they are the 

locus of volcanic activity. They allow movment, they release tension; they create new mountains; they 

shake existing structures. (Wenger, 1998, s. 255). 

 

6.6. Teorins koppling till den här studiens undersökning 

Ovanstående presentation av teoretiska utgångspunkter är tänkt som en introduktion till 

Wengers (1998) idé om praktikgemenskaper och till de centrala begrepp som delvis har 

påverkat mitt arbete med studien. I uppsatsens analysavsnitt försöker jag sammankoppla de 

teman som identifierats i den empiriska undersökningen med den teoretiska ansatsen. Den 

tematiska analysen blir på så sätt en form av samtal mellan intervjupersonerna, Etienne 

Wenger och mig själv som uttolkare. 
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7. Metod 
 

Avsnittet redogör för undersökningens forskningsansats och -design samt de överväganden 

och reflektioner som gjorts i samband med metodval och urval, genomförande, 

databearbetning och analys. Här presenteras forskningsetiska ställningstaganden som gjorts i 

arbetet med studien och avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet. 

 

7.1. Forskningsansats 

Relationen mellan teori och empiri har varit en återkommande fråga för mig i arbetet med 

studien. Min ursprungliga idé var att försöka göra en deduktiv, teoridriven undersökning där 

arbetet med tvärsektoriella uppdrag presenterades som praktikgemenskaper, vilket sedan 

skulle kunna verifieras eller falsifieras genom själva undersökningen (jfr Bjereld, Demker & 

Hinnfors, 2009). Arbetssättet kändes dock inte ”rätt” för mig då jag upplevde att 

framställningen utgick mer från mina egna uppfattningar och erfarenheter, inte speciellt 

välförankrade i verkligheten. Utifrån denna insikt har jag därefter försökt att växla mellan 

teori och empiri. Studien har dock en mer deduktiv än induktiv ansats då teorin trots allt har 

influerat mig ganska starkt i utformningen av syfte, frågeställningar, intervjuguide, 

analysmetod och så vidare. Den tematiska analysen, som kan uppfattas som en form av 

induktion, har snarare bidragit till den deduktiva ansatsen då dess karaktär är mer 

teoriprövande än teoriutvecklande. 

 

Min avsikt att undersöka den aktuella företeelsen så nära verkligheten som möjligt och de val 

jag genomgående gjort bidrar till studiens fenomenologiska ansats. Kvale (1997) menar att ett 

fenomenologiskt förhållningssätt innebär att forskaren försöker förstå sociala fenomen utifrån 

aktörernas egna perspektiv: ”[att] beskriva världen sådan som den upplevs av subjekten och 

förutsätt[a] att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är” (Kvale, 1997, 

s. 54). 

 

7.2. Forskningsdesign 

Utgångspunkten för den här studien är en relativt begränsad samhällelig företeelse; statliga 

myndigheters arbete med tvärsektoriella regeringsuppdrag. Mitt intresse är framförallt inriktat 

på att förstå en viss principiell aspekt av fenomenet; lärandet och belysa det utifrån ett 

pedagogiskt förhållningssätt. Eftersom studien koncentrerats till att ingående undersöka en 

viss typ av företeelse har jag valt att lägga upp den i form av en fallstudie (jfr Bryman, 2011). 

 

Bryman (2011) anger olika typer av fall som kan studeras. För att uppnå en så bred förståelse 

som möjligt av det fenomen som står i fokus för den här studien har jag studerat en statlig 

myndighets arbete med två tvärsektoriella regeringsuppdrag. Respektive regeringsuppdrag har 

undersökts ur tre olika nyckelpersoners perspektiv för att på så sätt också försöka fånga olika 

personers roller/funktioner i arbetet på ett så brett sätt som möjligt. Fallstudien har på så sätt 

givits en exemplifierande inriktning där målet är att ”fånga och beskriva de omständigheter 

och villkor som en vardaglig eller vanlig situation uppvisar” (Yin, 2003, s. 41 ur Bryman, 

2011, s. 77). 
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7.3. Undersökningsmetod 

Att förstå den ”statliga myndighetens” arbete med tvärsektoriella regeringsuppdrag har för 

mig inneburit att försöka förstå hur de enskilda personer som arbetar med uppdragen tolkar 

och genomför dem. För att öka förutsättningarna för en så djup inblick som möjligt om hur 

dessa nyckelpersoner uppfattar sina respektive situationer har jag valt att genomföra 

kvalitativa intervjuer (jfr Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Vid planeringen av undersökningen har jag sett behov av att försöka fånga intervjupersonens 

”egna berättelse” om sitt arbete och förhållningssätt till uppdragen. Detta för att försöka 

förhindra att informanterna bidrar till studien genom att vara tillmötesgående och ge sådana 

svar på frågor som de tror att jag önskar. Men jag har också sett ett behov av att försöka styra 

intervjun till de aspekter av fenomenet som jag är intresserad av, eftersom ämnet i sig 

inbjuder till fler infallsvinklar än fokus på lärande. 

 

Intervjuguiden (se bilaga 3) har därför utformats i syfte att försöka möta båda dessa behov. 

Med utgångspunkt i studiens syfte och övergripande frågeställningar har jag på förhand 

formulerat intervjufrågor som tillsammans utgjorde en relativt strukturerad guide. Denna låg 

sedan till grund för de intervjuer jag gjorde som en påminnelse till mig själv om vilka teman 

och frågeställningar som jag ville kretsa kring i intervjun, men har inte följts till punkt och 

pricka i en särskild ordning eller med genomgående samma formuleringar i mötet med de 

olika informanterna. Jag har försökt åstadkomma ett samtal istället för intervjuer (jfr Ahrne & 

Svensson, 2015) vilket jag anser att jag lyckats med vid samtliga tillfällen. 

 

Som ett sätt att uppmuntra informanternas ”egna berättelse” har jag prövat Ahrne och 

Svenssons (2015) idé om att använda mig av bilder för att skapa utrymme för associationer 

och få människor att prata mer fritt. Utifrån detta uppslag var en av mina frågor till 

intervjupersonerna hur de ville beskriva sin roll/funktion i arbetet med de tvärsektoriella 

uppdragen genom ett tjugotal vykort som jag hade med mig till mötet. Vid intervjuerna 

använde jag vykortsmetoden på lite olika sätt. Ibland som introduktion till intervjun och 

ibland som ett sätt att byta tema. Intervjupersonerna gavs möjlighet att välja ett eller ett par 

motiv. Genom motivet beskrev de sedan hur de uppfattade sina respektive roller, men ofta 

också varför de uppfattade den på det sättet. 

 

Min upplevelse är att metoden var ett uppskattat moment under intervjuerna och att den 

fungerade som en typ av stimulans för att både beskriva och tänka kring den egna situationen. 

Som intervjuare kunde jag dels få ett utförligt svar på den ställda frågan men också en 

möjlighet att se mer av den intervjuades tankegångar och känslor kring arbetet. Genom detta 

öppnades möjligheter att antingen fördjupa intervjun eller leda den vidare till nya aspekter. 

Genom metoden skapades också gemensamma bilder som sedan var möjliga att referera till i 

det fortsatta samtalet (se särskilt samtal med intervjuperson 3) och använda i den fortsatta 

analysen. I resultatredovisningen hur jag kort återgett hur intervjupersonerna valde att 

beskriva sin roll/funktion utifrån vykorten. 
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Med metoden finns det en risk i att styra utfallet genom bildernas urval. Därför gavs 

intervjupersonerna möjlighet att besvara frågan genom alternativet att med ord beskriva – 

eller med penna rita – en annan bild som de vill illustrera med. 

 

Det teoretiska perspektivet har varit närvarande i utformandet av intervjuguide och i 

genomförandet av intervjuerna. Min kännedom och förståelse av det har präglat mitt sätt att 

betrakta det undersökta fenomenet men teorins begrepp är inte upptagna på ett explicit sätt i 

intervjuguiden. Den förförståelse av fenomenet som jag har, i och med min 

arbetslivserfarenhet på området, har också varit närvarande – såväl i utformning av 

intervjuguide som vid intervjutillfällena. 

 

För att pröva intervjuguiden och bedöma dess potential för insamling av källmaterial som 

svarar mot studiens syfte och övergripande frågeställningar genomförde jag en provintervju. 

Genom denna kunde jag få en uppfattning om tidsomfattning för intervjuerna samt frågornas 

relevans. Provintervjun fungerade också som ett övningstillfälle och hjälpte mig att förbereda 

mig på att inta det förhållningssätt som jag som intervjuare har strävat efter för att kunna 

genomföra samtal med sökande efter förståelse istället för svar.  

 

7.4. Urvalsprocess 

Urvalprocessen har baserats på det som Bryman (2011) kallar målinriktat urval. För att skapa 

överensstämmelse mellan forskningsfrågor och intervjupersoner har jag tagit beslut i två steg 

(jfr Ahrne & Svensson, 2015). Det första valet bestod i att välja ut en av de statliga 

myndigheter som arbetar med de båda aktuella regeringsuppdragen. På denna punkt har jag 

strävat efter en så ”representativ” myndighet som möjligt för att exemplifiera den företeelse 

som studien avser att undersöka (jfr Bryman, 2011). I valet mellan olika myndigheter var det 

slutligen praktiska omständigheter som avgjorde vilken organisation jag valde då jag 

bedömde deras grad av ”representativitet” som likvärdig. 

 

Det andra steget i urvalsprocessen bestod av att komma i kontakt med faktiska 

intervjupersoner. Här riktade jag in mig på de personer som är verksamhetsansvariga för 

genomförandet av respektive regeringsuppdrag och fick genom dem kontaktuppgifter till 

ytterligare personer som arbetar med sakfrågor relaterade till respektive uppdrag. Jag tog även 

kontakt med ett par chefer som har formellt ansvar för att tillvarata båda uppdragen i den 

löpande verksamheten. Totalt sett har jag varit i kontakt med sju personer inom den berörda 

myndigheten. Mitt källmaterial består av intervjuer med ett urval av fem nyckelpersoner. 

 

7.5. Genomförande 

Mina kontakter med intervjupersonerna initierades via e-post om förfrågan om medverkan i 

studien, där jag också bifogade missivbrev (se bilaga 1). Överenskommelse om tid och plats 

för intervjuerna har skett via e-post eller telefon. De fem intervjuerna genomfördes 

koncentrerat under ett par dagar. Respektive intervju har varierat i längd mellan 45 och 75 

minuter. 
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Samtliga möten har skett på informanternas arbetsplats och genomförts i avskildhet. 

Inledningsvis informerade jag intervjupersonerna om syftet med intervjuerna och om 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för att skydda de deltagandes integritet. Samtliga 

informanter ha godkänt sin medverkan i studien genom underskrift av samtyckesformulär (se 

bilaga 2).  

 

I samband med genomförandet av intervjuerna har jag presenterat mig själv som 

uppsatsskrivande student vid Uppsala universitet, men också som tjänstledig från en statlig 

myndighet med ordinarie arbetsuppgifter inom liknande uppdrag. Min upplevelse är att min 

förförståelse varit förtroendeskapande och att min egen erfarenhet av tvärsektoriellt arbete 

skapat ett mervärde för samtalssituationen då jag haft möjlighet att ställa följdfrågor baserade 

på igenkänning. 

 

7.6. Databearbetning och analysmetod 

Samtliga intervjuerna har, med godkännande från informanterna (se bilaga 2), spelats in och 

därefter transkriberats. I utskriven form omfattar källmaterialet drygt 60 A4-sidor text. 

Transkriberingen omfattar ljud som ”hm” och ”eh” och jag har gjort klammermarkeringar för 

till exempel längre pauser, viskningar eller om intervjun på något sätt blivit avbruten, vilket 

inträffade vid ett par tillfällen. Min tanke med denna noggrannhet är att bevara så mycket som 

möjligt av samtalets autenticitet, så långt in i analysfasen som möjligt. I samband med 

redovisning av resultaten har vissa utfyllningsljud, upprepningar och vissa talspråksutskrifter 

tagits bort eller skrivits om till skriftspråk om jag tolkat dem som betydelselösa för själva 

utsagans innebörd. 

 

Efter transkriberingen av intervjuerna har jag lyssnat igenom alla inspelningar i sin helhet 

samt läst dem i textform för att bestämma det mest lämpliga sättet att sortera och reducera 

materialet på (jfr Ahrne & Svensson, 2015). Eftersom jag anser att respektive intervjupersons 

karaktär och sammanhang bär på metainformation som kan vara viktig för förståelsen vill jag 

gärna försöka återge deras individuella berättelse – i den mån jag har möjlighet att göra det 

utan att riskera deras anonymitet. Men jag behövde samtidigt avgränsa materialet för att så 

småningom kunna besvara studiens frågeställningar. Det fortsatta analysarbetet 

koncentrerades därför till att presentera analytiska sammanfattningar av respektive intervju. I 

dessa introduceras intervjupersonerna och de delar av samtalen som jag tolkat som centrala 

för studien. För att göra urval ur det empiriska källmaterialet har jag tagit vägledning av 

studiens syfte och övergripande frågeställningar.  

 

Sammanfattningarna utgör därefter grund för en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). 

Genom detta arbetssätt har jag med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter identifierat 

mönster i det reducerade källmaterialet genom vilka jag försöker förstå och diskutera den 

statliga myndighetens arbete med att integrera tvärsektoriella frågor i verksamheten. De 

teman jag fokuserar på är: Organisationens förhållande till sina gränser; Den tvärsektoriella 

praktikgemenskapen inom organisationen; Meningsskapande. 
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7.7. Reflektioner om metoden 

Eftersom syftet med studien är att undersöka hur statliga myndigheter, genom enskilda 

nyckelpersoner, uppfattar fenomenet har valet av forskningsintervjuer med utvalda personer 

känts ganska självklart. En enkätundersökning skulle kunna uppnå en del av syftet med 

studien, men ambitionen att förstå sammanhang, bakomliggande förklaringar till olika 

uppfattningar om fenomenet och så vidare hade inte kunnat mötas på samma sätt. 

 

För att förstå mer av det aktuella fenomenets eventuella konflikter för statliga myndigheter 

övervägde jag däremot att undersöka det med hjälp av en kombination av metoder. 

Forskningsintervjuer tillsammans med deltagande observationer hade till exempel kunnat 

bidra till att studera eventuella skillnader mellan myndighetens intentioner och 

genomförandepraktik. På grund av den begränsade tiden för studiens genomförande valde jag 

dock bort att designa undersökningen med ett flertal undersökningsmetoder.  

 

Under analysarbetets gång har jag många gånger reflekterat över de val jag behövt göra i 

hanteringen av källmaterialet. I en första sortering av källmaterialet valde jag att enbart 

reducera det utifrån de övergripande frågeställningarna. Jag upplevde det då som att jag 

tappade en viktig dimension i det sammanhang som jag såg materialet i sin transkriberade 

form, det vill säga relationen till respektive intervjuperson. Därför valde jag att presentera 

resultaten i en form där individuella aspekter som roll, funktion, tidigare erfarenhet, kön och 

så vidare redovisas som ytterligare en dimension av förståelse.  

 

Samtliga faser; transkribering, sortering, reducering och tematisk analys har inneburit en 

tolkning av mig som forskare i interaktion med materialet. De ledstänger jag använt mig av 

har framförallt varit studiens övergripande frågeställningar, men även dessa har i det praktiska 

arbetet krävt en uttolkning av mig. Jag har också upplevt att de överlappat varandra mer än 

vad jag avsåg när jag formulerade dem. Relationen mellan analysmetoden och de teoretiska 

utgångspunkterna, hur styrande det teoretiska perspektivet ska vara i de olika faserna, har 

varit en ständig brottningsmatch. 

 

7.8. Forskningsetik 

I kontakterna med intervjupersonerna har jag varit medveten om mina ”dubbla identiteter”, 

dels som uppsatsskrivande student och dels som statlig myndighetskollega. Fördelarna har 

varit att min förförståelse bidragit till ett fördjupat samtal kring det aktuella fenomenet. Min 

kännedom om myndighetsvärlden kan också ha bidragit till ”öppnare dörrar”. Jag vill dock 

särskilt understryka att ingen av undersökningsdeltagarna står i någon form av 

beroendeställning till mig, varken privat eller yrkesmässigt. 

 

Vetenskapsrådet har upprättat fyra etiska principer som humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning bör förhålla sig till; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). Inför en vetenskaplig undersökning ska ansvarig forskare 

göra en avvägning mellan värdet av det förväntade kunskapstillskottet (forskningskravet) och 

möjliga risker för berörda deltagare i undersökningen (individskyddskravet). 
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I arbetet med den här studien anser jag att jag tillgodosett informationskravet och samtyckes-

kravet i mina kontakter med undersökningsdeltagarna inför, under och direkt efter själva 

intervjusituationen. Det utskickade missivbrevet och samtyckesblanketten (se bilagor), som 

samtliga informanter skrivit under, styrker detta. För att möta konfidentialitetskravet har jag 

under arbetet förvarat personuppgifter på ett sätt som hindrar att någon annan kan ta del av 

dem. Jag har också säkerställt undersökningsdeltagarnas anonymitet genom att varken ange 

personnamn, namn på den undersökta myndigheten eller på aktiviteter/projekt/händelser eller 

liknande som skulle kunna riskera den enskildes identitet. För att tillgodose även nyttjande-

kravet avser jag att, när uppsatsen är godkänd och publicerad, radera allt källmaterial för att 

säkerställa att ingen obehörig ska kunna ta del av det. Personuppgifter och insamlad 

information kommer inte heller att användas i något annat syfte än för den här studien.  

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer innehåller även två rekommendationer. I den här 

studien har jag tagit till mig dem genom att be intervjuperson 1–5 att bekräfta att de analytiska 

sammanfattningar som ingår i resultatredovisningen är okej för dem. Det är viktigt att de inte 

upplever sig negativt berörda eller kritiserade av mina tolkningar. Jag har också informerat 

undersökningsdeltagarna om att studien kommer att publiceras i Uppsala universitets databas 

DIVA och kommer, när uppsatsen är godkänd och publicerad, översända den till dem.  

 

7.9. Studiens tillförlitlighet 

Jag vill avsluta metodavsnittet med att diskutera studiens tillförlitlighet och gör detta utifrån 

de fyra delkriterier som Bryman (2011) lyfter fram som en sorts bedömning av kvalitativa 

studiers rimlighet, det vill säga trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

 

För att säkerställa undersökningens resultat har jag strävat efter att efterfölja Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet). Eftersom resultatredovisningen dessutom 

återkopplats och bekräftats av intervjupersonerna anser jag att detta bör bidra till en hög grad 

av trovärdighet för studien. För att påverka studiens pålitlighet har jag försökt att vara 

transparent och noggrann i redogörelsen av samtliga faser i forskningsprocessen. Det är min 

förhoppning att dess olika faser på så sätt ska kunna förstås och granskas. I detta ingår också 

en bedömning av min egen förmåga att inte låta personliga värderingar eller teoretiska 

utgångspunkter manipulera studien. I uppsatsen har jag flera gånger återkommit till min 

förförståelse för den aktuella företeelsen och jag har nämnt att jag brottats med i vilken mån 

teorin ska ges utrymme. Öppenheten kring detta har varit mitt sätt att konfirmera denna 

medvetenhet och hur jag försökt hantera min egen subjektivitet. 

 

Huruvida det är möjligt att överföra utfallet av en fallstudie till andra miljöer kan kanske 

anses som motstridigt i sig då målet snarare är att fylla en kunskapslucka. Här vill jag dock 

lyfta fram Larssons (2009) idé om att det är läsaren som avgör hur representativ studien är 

och att min uppgift som forskare är att beskriva ”fallet” så utförligt som möjligt. Styrkan i den 

här studien är att en myndighets arbete med tvärsektoriella regeringsuppdrag har belysts från 

flera olika håll och att den omfattat två olika uppdrag, genom intervjupersoner i olika 

funktioner och med olika uppgifter. Genom detta ökar möjligheten för flera läsare att själva 

bedöma hur pass överförbara resultaten är. 
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8. Undersökningens resultat 
 

I följande avsnitt kommer undersökningens resultat att redovisas. Under analysarbetets gång 

har jag sorterat och reducerat källmaterialet med vägledning av studiens tre övergripande 

frågeställningar. Jag kommer här att redogöra för det reducerade källmaterialet genom att 

presentera analytiska sammanfattningar av respektive intervju med de fem personer som ingår 

i studien.  

 

I arbetet med de analytiska sammanfattningarna har jag gjort en tolkning av intervjuerna. 

Syftet med dem är att introducera intervjupersonerna och lyfta fram de delar av samtalen som 

jag bedömer som centrala. De består av både direkta citat och hur jag har uppfattat samtalen.  

 

8.1. Intervjuperson 1 

Min första intervjuperson har arbetat på myndigheten i drygt fyra år. Han arbetar med 

sakfrågor inom det regionala tillväxtarbetet och en del av dem kuggar in i den strategi som 

myndigheten har utarbetat för att svara mot det aktuella regeringsuppdraget. I hans jobb ingår 

att ha kontakt med aktörer på olika samhällsnivåer och utarbeta väglednings- och stödmaterial 

som kan bidra i deras arbete inom myndighetens sakområde. I kontakter med andra 

myndigheter ser han sin roll som ”spindeln i nätet”. Delvis för att han är ensam om frågor 

som kommer in i väldigt många olika projekt, men också som ett arbetssätt för att bygga upp 

bra relationer för att på så sätt kunna gå hand i hand med andra aktörer. Han deltar i flera 

tvärsektoriella nätverk och arbetsgrupper kopplade till olika regeringsuppdrag om regionala 

tillväxtfrågor och känner väl till det pågående uppdraget gällande medverkan i regionalt 

arbete.  

  

8.1.1. Om uppdragens möjlighet att överbrygga olika sakfrågeperspektiv 

Intervjuperson 1 tycker att den egna myndighetens synsätt på arbetet med regional tillväxt har 

förändrat sig sedan det aktuella uppdraget kom för några år sedan. Han tycker att det har blivit 

mer tillåtande att jobba med frågorna och att det idag finns en större förståelse för att det 

behövs. Uppdraget är inte heller det enda som funnits på samma område, berättar han. Att 

myndigheten har varit tvungen att förhålla sig till flera olika har säkert påverkat den 

förflyttning som han tycker är möjlig att urskilja. 

[…] [D]et har ju funnits uppdrag och andra utredningar som leder i den här riktningen och där har vi 

hängt på helt enkelt – och vi har tagit den bollen och haft resurser på det också. Men egentligen inte så 

mycket att leda arbetet, mer att hänga med i den samtiden som vi verkar i. 

 

På min direkta fråga om vad myndigheten kan lära sig av att ha fokus på regional tillväxt 

svarar han sökande att de nog kan lära sig ganska mycket, men att han inte har något konkret 

svar på frågan just då. Senare i samtalet, när vi pratar om vad som kan vara mervärdet av det 

tvärsektoriella arbetet för myndigheten, återkommer vi också till vad man kan lära av det. 

Intervjuperson 1 beskriver i det sammanhanget arbetssättet som en möjlighet att förstå var 

man kan uppnå synergier med andra och att detta idag är en väsentlig del i myndighetens 

inriktning. 
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[…] det är egentligen mycket i den riktningen som vi jobbar idag, skulle jag vilja säga. Mervärden eller 

synergier med andra frågor. Det är det som, i alla fall i många frågor, driver det hela framåt i kontakter 

med andra myndigheter. Det är ju såklart inte det när vi, i princip, är så gott som själva i något uppdrag 

men i dom här som är tvärsektoriella så handlar det ju väldigt mycket om det. Att förstå incitament som 

gynnar ens egna intressen. 

 

8.1.2. Om vad organisationen lär sig av att arbeta tvärsektoriellt 

Intervjuperson 1 beskriver framgångsrika tvärsektoriella aktiviteter som verksamheter där 

man lyckats åstadkomma en bred samsyn, vilket han inte ser att regeringsuppdraget om att 

medverka i det regionala tillväxtarbetet nått till ännu. Hans erfarenhet är att bred samsyn kan 

uppnås genom att lära sig om myndigheternas likheter och olikheter och om vad som är 

möjligt att göra och inte göra inom sina respektive verksamhetsområden. Att koncentrera 

samarbetet på det man kan samordna sig kring är enligt honom oerhört viktigt, framförallt för 

energin i projektet och för att inte fastna i positioner där man för ”ställningskrig” över 

målkonflikter som inte är möjliga att påverka – åtminstone inte på kort tid.  

Men däremot tycker jag att det är väldigt tydligt i de här andra uppdragen som jag pratade om […] att det 

handlar mycket om att, åtminstone i inledningsskedena av de här projekten, att lära om varandra framför 

allt. Och få en förståelse för varandras uppdrag och vad man kan göra och inte kan göra inom ramen för 

sitt uppdrag. Och det handlar ju om att ja, lära varandra… inom myndigheterna, men också så blir ju 

egentligen också nästa steg också, det som det verkligen ska mynna i, effekterna ute i samhället att det 

även dom som ska använda det ska förstå. Så det är ju ett väldigt mycket lärande i många av de här 

uppdragen.  

 

8.1.3. Om rollen att integrera praktiker (sätt att handla) med varandra 

Intervjuperson 1 tror att det sätt som man intar rollen att arbeta emellan två praktiker, det vill 

säga den egna och den som uppstår i samverkan mellan olika myndigheter i arbetet med 

regionala tillväxtfrågor, varierar från olika personer. Mycket handlar om tolkningsfrågor och 

om att ha en fingertoppskänsla om vad man kan och vill göra, det finns sällan ett facit för 

frågor om regional tillväxt. Om han själv inte har med sig ett särskilt mandat till ett möte eller 

liknande så tar han sig själv ofta ett sådant och förankrar sedan hos chefen om vad som 

behövs göras för att komma framåt i arbetet. Hans erfarenhet är att det är ett mer fruktbart 

arbetssätt att arbeta långsiktigt och se till helheter än att hålla allt för hårt på de egna 

sakintressena som kan, om man är rigid, stå i konflikt med andras. Det myndigheter kan 

åstadkomma tillsammans leder oftast också till att den egna organisationen uppnår sina egna 

specifika mål.  

[…] jag själv är nog… är nog inte så rigid och håller på [myndighetens eget] uppdrag till hundra procent. 

Jag ser nog mer på vad vi kan åstadkomma tillsammans snarare än att sätta stenhårt på att det här är 

[myndighetens] uppdrag och vi kan absolut inte gå med på något som går utanför den här gränsen. Visst 

finns det såna gränser: att det här kan vi inte gå med på. Men jag ser nog, eller jag ser mycket mer till 

helheten och möjligheterna med ett uppdrag snarare än att försöka begränsa och försöka få in så mycket 

som möjligt av, av [myndighetens] frågor i uppdraget om det liksom riskerar att förstöra andra delar.  

 

Så jag är en person som ser mycket mer till helhet än bara till det här trånga [myndighets]segmentet. 

Såklart måste det ju finnas fördelar för oss och det vi tror på men jag tror ju inte att man kan lösa alla våra 

frågor i ett uppdrag. Men däremot vet jag ju att det finns ju andra personer här på [myndigheten] som är 

väldigt hårda med att: det här kan vi inte gå fram med om det inte just dom här frågorna får vara med. Då 
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kan man sänka hela projekt. Och det tror jag ju inte är så fruktsamt i längden. Det kanske är bra just där 

och då, men i längden tror jag att man har mycket mera av att man kan ge och ta i olika uppdrag. Så på så 

vis håller jag nog inte stenhårt på vår tillhörighet om jag liksom ser… alltså… hur det kan användas ute i 

verkligheten, om vi säger så. Ute, där det är verkstad. 

 

Enligt intervjuperson 1 har myndigheten ingen särskild plan eller tydliga riktlinjer för hur 

samverkan ska ske eller vad som förväntas av de medarbetare som arbetar tillsammans med 

andra aktörer. Det finns inte heller någon direkt strategi för hur medarbetare delar kunskap 

eller erfarenheter från projekt eller arbetsuppgifter som man arbetar med. 

Där tror jag faktiskt att vi har en del att lära inom det området. Hur vi delar kunskap inom huset och 

internt. Det kan man väl säga att det funkar inte superbra. Vi har inte riktigt så där bra jättebra verktyg för 

hur vi ska göra eller processer för hur vi ska dela med varandra. 

 

8.2. Intervjuperson 2 

Den andra intervjupersonen jobbar som handläggare i kärnverksamheten. Det är hennes 

trettionde år inom myndigheten och bland arbetsuppgifterna ingår det att vara en del av den 

verksövergripande samordningsgrupp som finns för jämställdhetsintegrering. Hon är väl insatt 

i myndighetens handlingsplan för jämställdhetsintegrering och har stor erfarenhet av olika 

delar i det. Hon beskriver sig själv som ”frälst”, vilket jag förstår som att hon identifierar sig 

som en ambassadör för genusperspektiv och för den demokratiutveckling som 

jämställdhetsarbetet syftar till. Myndighetens historia av jämställdhetsarbete i form av tidigare 

uppdrag, aktiviteter och produkter utgör ett centralt tema i hennes berättelse. Arbetet 

framställs som en process som utvecklats som öglor som följer efter varandra i en längre 

kedja. Just nu befinner vi oss visserligen i en dipp, säger hon men ser en likhet mellan sig 

själv och en viking: ”jag är optimistisk att det liksom… vi ska segra. Det här kommer att ta 

tid, men vi är inne på rätt väg.” 

 

8.2.1. Om uppdragens möjlighet att överbrygga olika sakfrågeperspektiv 

Myndigheten har arbetat med jämställdhetsfrågor innan de fick uppdraget om att 

jämställdhetsintegrera hela verksamheten men skrivningen i regleringsbrevet har, enligt 

intervjuperson 2, berättigat arbetet med att implementera perspektiven i organisationen. 

[…] det här motståndet […] ändrade sig sen när vi fick det här uppdraget. Det blev mer legitimt att 

[myndigheten] skulle, det här var viktigt. Det var viktigt att vi jobbade med jämställdhetsintegrering, att 

det kom in i hela kärnverksamheten och inte nånting vi sitter och pysslar med här nere på [enheten] med 

lillfingret. 

 

Kunskapsuppbyggnad och metodutveckling hos såväl den egna personalen som hos 

myndighetens målgrupper är väl förankrat inom genusvetenskapen och en nyckelfråga för att 

försöka åstadkomma ett jämställdhetsperspektiv. Man har även tagit hjälp av experter inom 

genusvetenskap för att identifiera och studera områden som brister i jämställdhet inom 

myndighetens ansvarsområden. Materialet används som underlag för både handlingsplan och 

utbildningsinsatser. Intervjuperson 2 ser att ständig perspektivnärvaro, upprättande och 

påfyllning av kunskap om jämställdhetsfrågorna är en avgörande faktor för att lyckas 

integrera dem verksamheten. Det är en stor utmaning för samordningsgruppen att 
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genusperspektiven inte riktigt, trots allt arbete, tas in i styrsystem och drivs mer strategiskt av 

cheferna. 

[…] dom [genusvetare] skulle kunna berätta för de nyanställda, för det har kommit väldigt mycket ny 

personal bara det senaste året och dom har ju inte vart med på den här hela resan. Så att, det kan ju va 

snart ogjort arbete om vi liksom inte upprätthåller hela tiden… kunskapen inom verket. [lång paus] För 

drömmen är ju liksom att det här ska synas i allt vi gör. Föreskrifter, rapporter, remissvar… hela tiden ska 

du ha med dig ett jämställdhetstänk. 

 

Nu känner vi [samordningsgruppen] att mycket av motorn är ju liksom vi, som liksom själva, som måste 

dra igång ledningen, måste dra igång enhetscheferna, som måste köra igång. Gång efter gång efter gång. 

Och ibland så har vi så fullt upp med andra uppdrag, så att då kommer ju liksom det här uppdraget lite 

grann: nä, nu har jag inte tid med det, säger den ena. Och nä, jag har inte tid heller och då kan det dröja 

ganska lång tid tills vi har möten och såna grejer och det är ju… det sätter ju också sina spår. Det måste ju 

hela tiden vara synligt, att vi hela tiden jobbar med det. Och vi måste få in det i alla såna här 

styrdokument, i vårt ledningssystem och där vi liksom: har jag med ett jämställdhetsperspektiv i det här 

remissvaret? Att man hela tiden… 

 

8.2.2. Om vad organisationen lär sig av att arbeta tvärsektoriellt 

Som ett exempel på vad myndigheten har lärt sig genom att arbeta med 

jämställdhetsintegrering lyfter intervjuperson 2 fram ett exempel på en genomförd och, enligt 

henne, en lyckad satsning. 

[Projektet] var en fantastisk satsning! Att det gav sådan genomslagskraft, och sättet som vi samverkade 

med länsstyrelserna, hur vi kunde samverka med varandra, hur vi kunde samarbeta på ett bra sätt och att 

vi blev liksom som en grupp, trots att det var väldigt mycket folk involverade. Det är det som jag är mest 

stolt över […] i och med att vi då gjorde så mycket aktiviteter tillsammans så blev vi en ganska 

sammansvetsad informell grupp. Och det är ju liksom nånting som man känner att: även om det har gått 

[x] år så har du den kontakten i nåt annat sammanhang, så har man det upparbetade samarbetet tillgodo. 

Vi har det gemensamt att vi jobbade med [projektet]. 

 

Effekterna av ett framgångsrikt samarbete finns kvar i form av känsla av samhörighet mellan 

personer i olika organisationer. På samma sätt lyfter hon också fram den samverkan som sker 

med de andra myndigheterna som också fått i uppdrag av regeringen att arbeta med 

jämställdhetsintegrering. Även inom ramen för denna har det skapats ett nätverk som utifrån 

gemensamt arbete bidrar till utbyte mellan varandra och underlättar fortsatta kontakter – 

åtminstone till en viss gräns. 

[…] vi jobbade mycket i workshops mellan myndigheterna och jobbade i grupper. Sen blev det så stort 

[…] nu är det ju hur många myndigheter som helst, så nu har ju inte det här Nationella genussekretariatet 

den här tiden längre. Alltså det är för många myndigheter […] och det blir ju liksom inte det här utbytet 

mellan myndigheterna längre utan det var ju bara föreläsningar, envägskommunikation, och det kan jag 

känna: va synd att dom liksom inte hade resurser, för jag menar, sättet vi började jobba just det här att 

samverka med varandra i bikupor och… man behöver det, alla myndigheterna behöver det […] Man får 

tips och råd, så här gjorde vi […] Men va bra, den kan ju vi tillämpa i vårat arbete. 

 

8.2.3. Om rollen att integrera praktiker (sätt att handla) med varandra 

I samtalet med intervjuperson 2 uppfattar jag att den huvudsakliga strategin för att integrera 

myndighetens huvudsakliga sakfrågeperspektiv med ett jämställdhetsperspektiv framför allt är 
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utbildning. Särskilt riktad mot enhetscheferna, som ses som nyckelpersoner för att integrera 

de olika aspekterna i verksamhet och i styrdokument. 

Och då måste man ha dom här enhetscheferna som motor och som hela tiden har den kontrollen över sin 

enhet om man nu säger så. […] Och då måste vi i våran tur, liksom… stödja enhetscheferna med ny 

kunskap och ny information […] Och då måste ju vi i vår tur få stöd ifrån vår avdelningschef och vår 

generaldirektör, för annars är det… 

 

Vad skulle krävas för att du skulle känna att du har stöd? 

[lång tystnad] Ja, jag skulle önska att det stod väldigt tydligt i dom nya strategiska målen, vilket jag inte 

tror att det kommer att göra. Det hade jag velat. 

 

Förutom riktade utbildningsaktiviteter ser intervjuperson 2 att lärande kan ske i det dagliga 

arbetet, på ett mer omedvetet plan. Hon exemplifierar med att berätta om hur hon i de 

uppgifter som hon har på sitt bord just nu strävar efter att få in ett jämställdhetsperspektiv och 

hur hon hela tiden måste tänka till för att hitta lösningar. Arbetet hon gör påverkar också 

andra verksamhetsområden där hon har kontakt med andra kollegor. I det mötet ser hon att 

hon kan överföra sin kunskap om jämställdhet. Hon önskar att myndigheten ska bli bättre på 

att prioritera lärande, inte minst för att den typ av expertfunktion som ett fåtal medarbetare 

fått kring jämställdhetsfrågor är en väldigt ensam och utsatt funktion. Senare under vårt 

samtal nämner intervjuperson 2 att jämställdhetsintegrering skulle kunna vara en bra form av 

mentorskap. 

I det här stödet då så… har jag ju liksom… det behöver vi tänka på i våran informationsskrift, vi bör 

skriva så och så. Och sen då när vi bedömt ansökningarna… är det tillräckligt jämställdhetsperspektiv? 

Nä, dom har gjort utifrån ett jämlikhetsperspektiv, det är inte rätt å så där. Jag tror ju att då har ju dom 

kollegorna lärt sig väldigt mycket om jämställdhet, under dom här två åren som vi har fördelat det här 

stödet till exempel […]  

 

Är det medvetet eller är det liksom… 

Nä, jag tror att det är omedvetet. Jag skulle önska att det liksom var medvetet så att man med det här 

skulle få mer tid för ett lärande. Eller att det skulle finnas ett sånt tänk i myndigheten med lärande, men 

det har man inte prioriterat […] Jag vet inte praktiskt hur det skulle gå till men jag skulle önska att… man 

skulle tillvarata… för jag menar, jag är ju rädd att om jag skulle gå och dö, eller sluta i [myndigheten] i 

morgon så skulle ju mycket av den kunskapen som jag har jobbat med, under mina trettio år i 

[myndigheten], liksom bara vara borta från den ena dan till den andra så. Det är ju tråkigt, men jag tror att 

det är sant. 

 

8.3. Intervjuperson 3 

Studiens tredje intervjuperson bidrar med ett chefsperspektiv på de tvärsektoriella 

regeringsuppdragen. Under sina drygt fyra år inom organisationen har han haft tre 

enhetschefspositioner inom vilka han kommit i kontakt med båda de uppdragen som är 

aktuella i det här arbetet. Ansvaret för att föra in de tvärsektoriella perspektiven i 

verksamheten delas av samtliga chefer inom myndigheten, men det dagliga ansvaret för att 

integrera olika sakfrågeperspektiv innehas oftast av enhetschefen som arbetar närmast 

medarbetarna som gör själva ”grundarbetet”. Intervjuperson 3 ser det som sitt jobb att skapa 

ett sammansvetsat lag som drar åt samma mål. Han illustrerar det med en båt som behöver en 

besättning med engagemang och förmåga till samarbete för att kunna ro i land. Vårt samtal 
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kretsar en hel del kring denna bild och vår gemensamma förståelse av den som symbol också 

för tvärsektoriellt arbete.  

 

8.3.1. Om uppdragens möjlighet att överbrygga olika sakfrågeperspektiv 

Intervjuperson 3 är positiv till tvärsektoriella regeringsuppdrag och menar att det är bättre att 

olika parter samarbetar för att utveckla ett område än att till exempel regeringen pekar ut vad 

som ska göras.  

Alla myndigheter har sina olika glasögon på det och det är ju bättre att regeringen – eller, hellre än att 

regeringen säger vad en myndighet ska göra, så är det bättre att dom säger att: ni ska göra det, men ni 

måste också prata med dom här andra som också är berörda av frågan. Och det upplever väl jag att det 

kommer mer och mer i våra instruktioner och regleringsbrev, uppdrag och så där, att det ska vara i 

samverkan och i samråd med olika… 

 

Nyckeln till större samsyn är, enligt intervjuperson 3, att utgå från att aktörer som involveras i 

gemensamma uppdrag gör det utifrån synsättet att de vill åstadkomma det bästa för samhället, 

men att de olika aktörerna kan se ”det bästa” på lite olika sätt. Att åstadkomma en 

positionsförskjutning handlar enligt honom om fortlöpande dialog, att få människor att prata 

med varandra och förstå varandras perspektiv. Denna inställning är återkommande under vårt 

samtal och verkar som en utgångspunkt för att kunna integrera olika aspekter i varandra, som 

till exempel perspektiv på jämställdhet eller regional tillväxt. Sådant som sedan utgör till 

exempel myndighetens remissvar, förslag till författningar eller underlag för ekonomiska 

ersättningar. 

Och som sagt, vi har ju inte bara den diskussionen med enskilda medarbetare utan vi har ju den 

diskussionen med andra aktörer också, alltså andra statliga myndigheter eller regionala aktörer och sådär. 

[…] Och var och en, ser jag, av de här aktörerna, utgångspunkten att dom gör det utifrån sitt bästa. Dom 

flesta har ju ändå samhällets bästa framför ögonen, men att dom ser det från lite olika perspektiv. Och jag 

tror att en av nycklarna är att inse att alla vill det bästa, men ni ser det bara från olika håll och det är en 

del i att prata ihop oss om hur ska vi få det här till en bra helhet som fungerar i slutändan. Där man liksom 

gör en avvägning emellan […] Så vårat jobb är ju verkligen att hitta avvägningar mellan alla de här olika 

delarna. 

 

8.3.2. Om vad organisationen lär sig av att arbeta tvärsektoriellt 

Intervjuperson 3 ser att tvärsektoriellt arbete leder till att man får en ökad medvetenhet kring 

att sakfrågor oftast kan betraktas från olika perspektiv. 

Jag tror både jag och mina medarbetare har fått lite bredare perspektiv. Man inser att, mina frågor är inte 

bara, är inte så smala utan det finns en vidare vinkel som man behöver vara medveten om […] jag vet inte 

om bredare perspektiv är rätt ord, men i alla fall en medvetenhet om att det finns andra saker som dom 

måste liksom väga in. 

Han anser att det är viktigt att det med dialog är viktigt att komma dit för att på så sätt kunna 

arbeta vidare och motsvara de krav som regeringen vill att statliga myndigheter ska 

åstadkomma. Det räcker inte att konstatera att man värnar om olika intressen, utan uppgiften 

är att arbeta för ett bra samhälle. 

[…] att man inser att alla jobbar mot samma mål egentligen. Och samråd är inte bara bra [xx] eller bra 

[yy] eller så där, utan det är ett bra samhälle. Och i samtalet mellan de här, alltså att få dom här att prata 
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med varandra om sina frågor… och hitta nån sorts gemensam bas liksom, där man inser att: okej, jag 

tycker att [xx] är jätteviktigt och jag tycker att [yy] är jätteviktigt men… för att det ska bli en bra 

slutprodukt så måste vi ändå få ihop dom här på nåt sätt. Så det, jag tror som sagt, dialog är nog nyckeln 

tror jag. 

 

8.3.3. Om rollen att integrera praktiker (sätt att handla) med varandra 

Rollen som enhetschef består till stor del av att ansvara för perspektivavvägningar mellan 

såväl olika sakfrågor som mellan olika medarbetare. Det är ur dessa erfarenheter hos 

intervjuperson 3 som vårt samtal går vidare till hur han själv arbetar för att stödja 

kunskapsöverföring i samband med tvärsektoriella uppdrag och vilken strategi han uppfattar 

att myndigheten har för att stödja denna. 

 

Att medarbetare kommer tillbaka från olika tvärsektoriella sammanhang och är väldigt 

entusiastiska och engagerade är, som jag förstår det, en relativt vanlig situation. 

Intervjuperson 3 ser det främst som en gruppdynamisk fråga som han behöver hantera för att 

medarbetaren ska kunna överföra kunskap mellan olika sammanhang. 

[…] det är ju egentligen en gruppdynamisk fråga. För då har ju den gruppen [den tvärsektoriella] fått sin 

gruppdynamik och sina liksom… drivkrafter och gemensamma beröringspunkter och så vidare, och så 

ska ju den individen förhålla sig till gruppen här på [myndigheten]. Och, ja visst, det kan ju bli 

konflikterande frågor där. Det handlar ju om att den människan ska få ta med sig dom erfarenheter och 

resultat som man fått ur det här grupparbetet, och få med sig det här in i verket. 

 

[lång paus] Och vad det har blivit ibland är att dom har kommit tillbaka och vart jättepepp på nånting, och 

mer eller mindre sprungit i en vägg här därför att medarbetarna här inte alls är med på samma… Alltså då 

har plötsligt saker och ting i gruppen… dom är här i tänket [sätter upp en hand och illustrerar en hög nivå] 

medans medarbetarna här kanske bara är på startbanan, om man säger. Och då gäller det att få upp dom 

till, eller i alla fall att kunna mötas och kunna förstå att vi är inte på samma nivå men ni måste höja er, 

och du kanske måste sänka lite grann så att du kan prata med dom andra. För du kan inte prata här uppe 

får då är det ingen som begriper det. Utan du måste ner här först för att kunna… 

 

8.4. Intervjuperson 4 

Den fjärde intervjupersonen arbetar med regionala frågor och är verksamhetsansvarig för 

regeringsuppdraget om myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Han har 

jobbat i ungefär sex år på myndigheten, under två omgångar. Bland annat som projektledare 

för ett tidigare regeringsuppdrag med koppling till regional utveckling. Han har varit med om 

att ta fram strategin för det aktuella uppdraget. Tillsammans med några andra kollegor ”håller 

han liv” i frågorna genom att regelbundet träffa företrädare för regionerna, framförallt inom 

forumet Reglab som är en typ av lärprojekt för regionalt arbete (www.reglab.se). I väntan på 

att det ska ”hetta till” på den regionala nivån, att regionerna ska uttrycka behov av den 

nationella myndigheten, är han engagerad i ett utvecklingsprojekt som myndighetens 

verksledning har tagit initiativ till. Projektet genomförs både tvärsektoriellt och i samarbete 

med aktörer på olika samhällsnivåer men har ingen direkt koppling till det aktuella uppdraget. 

 

http://www.reglab.se/
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8.4.1. Om uppdragens möjlighet att överbrygga olika sakfrågeperspektiv 

Den strategi som tagits fram för medverkan i det regionala tillväxtarbetet anger hur 

myndigheten vill stärka samarbetet med de regionala aktörerna och på så sätt genomföra 

uppdraget om medverkan i tillväxtarbetet. Intervjuperson 4 beskriver den som ”allmänt 

hållen” och menar att intresset för att arbeta med regional planering är ganska svalt från 

regeringen och internt är frågan relativt isolerad. I bild symboliserar han tillvaron som 

”sovande”. 

 

För intervjuperson 4 är dock de tvärsektoriella arbetsuppgifterna helt avgörande och ett sätt 

för honom att hantera att de framtidsinriktade frågor som han arbetar med inte prioriteras 

inom myndigheten. 

[…] hade jag bara suttit här… inom dom här väggarna och bara samtalat med egna kollegor och så här, då 

hade jag slutat för länge sen [skratt]. Det är helt nödvändigt att ha den här diskussionen med [myndighet 

x] vi har regelbundet diskussioner med [myndighet x] och [myndighet y] och [myndighet z]. Men även 

tjänstemännen från departementet rätt så regelbundet så där. Så det är, det finns ju en… och vi träffar, vi 

har olika nätverk, vi träffar olika typer av regioner. Så det finns ju en grupp av personer i Sverige som 

ändå tycker att, tror på, det här med regionala nivån och så. Och Tillväxtverket har ju en roll där att driva 

och utveckla detta, så det är ju därigenom som man får… lite… energi. Framförallt så jobbar man mot 

den målgruppen. Och inte så mycket internt i [myndigheten]. 

 

8.4.2. Om vad organisationen lär sig av att arbeta tvärsektoriellt 

Intervjuperson 4 pekar på att det tidigare regeringsuppdraget kring regional utveckling som 

han varit involverad i bidragit till myndighetens lärande. Genom det har organisationen lärt 

sig ett nytt mer utåtriktat och modernt sätt att arbeta på. 

Däremot så har [myndigheten] som organisation genomgått ett lärande. När jag kom hit första gången, 

2008, så fanns det nästan inga kontaktytor mot regionerna överhuvudtaget utan vi jobbade bara via 

länsstyrelserna. Vi är ju, har blivit mycket mera, inom [arbetet med regionala frågor] […] mycket mer 

utåtriktade, det som jag beskrivit. Det sättet att arbeta det fanns ju inte förut. Så det har ju gjort att vi är 

mycket mer ajour än vad vi varit innan, som jag förstått det när man pratar med andra. Att [myndigheten] 

kom med rapporter som: det här vet vi redan, eller det här är inte i tiden så att säga. Så vi har ju mycket 

bättre omvärldsspaning. På så sätt har vi ju genomgått ett lärande i vårt sätt att arbeta med andra aktörer 

då. 

 

Det ständiga behov av samverkan som lyfts fram av ledningen, för att bland annat motverka 

att myndighetens frågor fastnar i stuprör, skulle kunna utvecklas genom att lära sig från 

regionernas breda anslag kring att integrera olika verksamheter. Intervjuperson 4 beskriver ett 

sådant lärande som oerhört viktig för en myndighet som vill vara relevant och angelägen i 

samhället, men har under intervjun också framfört uppfattningen att den här typen av 

kunskapsöverföring från arbetet med det aktuella uppdraget inte förs. 

[…] dels så ska vi ju komma med rapporteringar till departementet, hur det ser ut i landet och vilket 

behov som finns av, kanske, lagändringar eller resurstillskott – vad som behöver göras. Vi kommer också 

med vägledningar direkt till kommuner och till länsstyrelser och goda exempel och så där. Då är det ju 

viktigt att man vet vad vi behöver förändra när vi rapporterar till departementet. När vi kommer med 

vägledningar och liknande så är det ju bra att man gör det så att det leder åt rätt håll, så att säga. Vi kan ju 

inte vägleda på ett sätt som motverkar den samhällsutveckling som vi ser framför oss att man behöver gå 

in på. Det är väl framförallt det, att… vara med i tiden och se vad som behövs och verka för det. 
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8.4.3. Om rollen att integrera praktiker (sätt att handla) med varandra 

Intervjuperson 4 beskriver att hur väl kunskapsöverföringen inom myndigheten fungerar 

framförallt beror på den enskilde medarbetarens egna nätverk och förmåga att informera och 

koppla ihop olika verksamheter med varandra. 

Ja, men det skulle man kunna utveckla. Och det är ju alltid svårt det där, hur sprider man en kunskap som 

man ju samlat på sig inom olika uppdrag, internt… här på [myndigheten]. Det är ju framförallt genom att 

man vet vilka personer, det finns ju, det finns ju personer som jobbar med närrelaterade frågor som jag 

tror att jag nämnde [Intervjuperson 1] till dig där […] och där blir det ju, alltså det är ju mer informellt 

sådär att nu har det hänt nåt som han borde får reda på. Då sätter man sig och pratar om det. Eller att man 

ska åka iväg nånstans eller om det är nån input från honom, då går man dit. Och sen så försöker vi, vi 

lägger ut på vårt intranät. Intranät är ju bra så, då kan man lägga ut att: nu gör vi en presentation om detta 

och dom som vill kan komma […] eller så skickar men det till den enhet som man tycker, som kan vara, 

som man tror är intresserade. 

 

Han upplever stor frihet i att ha en arbetsroll som gör att han ofta rör sig i gränslandet mellan 

olika praktiker, det vill säga den egna myndighetens kärnverksamhet och tvärsektoriella 

utvecklingsprojekt där det är många kontaktytor med andra aktörer. Vi pratar också om 

gränslandets betydelse för organisationens vitalisering och förnyelse, vilken intervjuperson 4 

tycker är svårt att hantera. Hans strategi har blivit att försöka överlämna så mycket 

erfarenheter och kunskap som möjligt till cheferna och lita på att de tar det vidare in i 

myndighetens verksamheter. Något han upplever att de skulle kunna bli bättre på att göra. 

Hur är den funktionen för dig här? 

Aa, den är ju skön ju [skratt]. Det är ju det. Hade man varit i kärnan så hade man ju inte fått den friheten. 

Det är ju för att vi… vi har begränsat med inflytande [skratt] som vi också tillåts hållas så här, gissar jag. 

Men det gör ju också att man inte heller får jättestort inflytande i kärnan, det är svårt att arbeta med att 

förändra organisationen genom att jobba här ute [syftar på vid gränsen] […] Och sen så undviker man 

ju… för att… för min personliga del så handlar det mycket om att jag behöver känna en lustfylldhet. Och 

att brottas med vissa personer och strukturer här gör att man dräneras på energi. Och då är det ju bättre, 

tycker jag, att undvika det. Och i stället röra sig där man får energi.  

 

[…] vi informerar ju såklart våra chefer och vi har lite dragningar för GD ibland och avdelningschef 

och… närmre dialog med enhetschefen såklart, och att det är lite grann upp till dom att se var detta kan 

spela in och att dom drar nytta av dom erfarenheter vi har. Det är väl ungefär den strategin jag har. Vi 

berättar hur vi arbetar och vad vi åstadkommer, sen får dom sätta det i det sammanhanget som dom tycker 

att det passar in i [myndigheten].  

 

Gör dom det? 

Inte så mycket… [skratt] 

 

8.5. Intervjuperson 5 

Min femte intervjuperson har arbetat på myndigheten i tre år. Hon ingår i den 

verksövergripande arbetsgruppen för arbetet med jämställdhetsintegrering, i vilken hon också 

har funktionen att vara sammankallande och samordnare. Intervjuperson 5 har tidigare 

erfarenhet av att ha arbetat med jämställdhetsfrågor men framhåller flera gånger under vårt 

samtal att hon ser sig själv som ny i arbetet då hon kom in i myndighetens jämställdhetsarbete 

först på sluttampen i framtagandet av den gällande handlingsplanen. Hennes andra 
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arbetsuppgifter på myndigheten är kopplade till huvudverksamheten, vilket innebär att både 

hon och kollegorna i arbetsgruppen för jämställdhetsintegrering inte har någon särskild tid 

avsatt för jämställdhetsarbetet – i alla fall inte utöver att administrera själva uppdraget. När 

jag ber henne symbolisera sin roll och funktion i bild väljer hon två: Dels ett fotografi av två 

händer som håller i varandra, för att illustrera att jämställdhetsintegrering är något man 

behöver arbeta med tillsammans: Dels en bild av en människa som ligger och sover i ett 

fågelbo, som en symbol för att arbetet slumrar lite och att cheferna skulle behöva prioritera 

arbetet tydligare, eller ge arbetsgruppen ett annat mandat. 

 

8.5.1. Om uppdragens möjlighet att överbrygga olika sakfrågeperspektiv 

På ett övergripande plan ser intervjuperson 5 att uppdraget kan bidra till att myndigheten kan 

utföra sitt uppdrag och omfatta alla som bor i Sverige.  

[…] det är att vi inkluderar, att vi inte missar någon eller några grupper. Att vi har ett inkluderande 

synsätt, annars så fullföljer vi inte vårt uppdrag om vi hela tiden exkluderar några i samhället. För det är 

ju viktigt att vi inte ska ha några… vi ska ju vara helt värderingsfria när det gäller det. Vi ska ju vända oss 

till alla. 

 

För att komma dit ser hon att det ligger en stor utmaning i att förstå och åtgärda de dolda 

strukturerna, att det inte alltid är de uppenbara arbetsuppgifterna som en myndighet arbetar 

med som är de mest avgörande. Hon beskriver skillnaden i detta synsätt med flera olika 

exempel, men återkommer också till att man i myndigheten idag inte tar in 

jämställdhetsperspektiven på det sättet i verksamheten och nämner några olika skäl till detta. 

Ett av dem tror hon handlar om nödvändigheten i att lära sig hur man kan få jämställdhet att 

genomsyra verksamheten.  

Det är så oerhört mycket annat och vi har inte riktigt fått… lärt oss… hur det kan genomströmma och gå 

in i allting, på ett väldigt smidigt sätt och på ett väldigt okomplicerat sätt, utan vi ser det som nånting som 

är ytterligare en jobbig pålaga. […] jag tror inte att man tänker så att det inte är en viktig fråga. För vem 

man än pratar med så tror jag alla har samma uppfattning […] utan det är bara att vi hinner inte med 

ytterligare en grej. 

 

8.5.2. Om vad organisationen lär sig av att arbeta tvärsektoriellt 

Även om man försökt att åstadkomma ett lärande genom olika insatser i form av utbildning 

och stöd anser intervjuperson 5 att insatserna inte har haft den effekt som man hoppats på. 

Metodmaterial har visat sig bli hyllvärmare och aktiviteter för hela personalen har ibland 

blivit mer ”tomtebloss” än vägledning i det långsiktiga arbetet. 

Det är väl risk för att man bjuder in personer som är så superexperter på just det här området och så hör 

man dom prata i en och halvtimme och sen får man gå ner till sin egen enhet och försöka: ja, hur ska vi nu 

försöka att applicera det, och sen så är det borta efter några timmar igen. 

 

[…] undervisningsmaterialet som vi fick ut av den här konsulten som jobbade med genusvetenskap, som 

våra enhetschefer fick ut, men kanske inte använde […] vi var lite oroliga att det skulle bli för teoretiskt 

[…] det måste vara väldigt lätt att och ta till sig, att det är smidigt […] Att alla dom olika ser direkt hur 

jag kan använda det i mitt jobb, och det här kan jag använda i mitt jobb… Det kanske vi inte riktigt 

lyckades med i det utbildningsmaterialet trots allt? För det blev väldigt mycket teoretiskt utifrån dom 

jämställdhetspolitiska målen och vad en massa ord betydde och så vidare, så det kanske blev för abstrakt? 
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8.5.3. Om rollen att integrera praktiker (sätt att handla) med varandra 

För intervjuperson 5 handlar arbetet med jämställdhetsintegrering mycket om arbetsgruppens 

mandat och vilken möjlig funktion detta ger. Som arbetet är organiserat idag så är gruppens 

uppgift framförallt att jobba med utbildningsaktiviteter och tanken är att enhetscheferna sedan 

ska ta frågorna vidare inom respektive enhet. I kombination med att intervjuperson 5 upplever 

en viss tröghet i arbetet väcker detta frustration, men också frågor om vilken roll 

arbetsgruppen egentligen ska ha och vilken kunskap som de behöver för att kunna verka 

stödjande i arbetet.  

Det hade varit jättemycket bättre om det vi gör då hade kunnat få genomsyra […] att man träffades oftare 

och på avdelningsmöten och enhetsmöten och så vidare […] det är ju enhetscheferna som kan deras… 

och dom får ju själva förstå vad dom ska plocka för saker ur, som hör hemma i jämställdhetsintegreringen 

– alltså i den handlingsplanen och så vidare. Och sen får dom paketera det och göra nånting på sin enhet, 

det kan ju inte vi göra. 

 

Så jag tror vi är lite osäkra på vilken roll. Men, jag hade nog tyckt att det var väldigt roligt egentligen om 

vi hade på nåt sätt hade haft dom timmarna att kunna lägga och finnas som en help-desk, eller vad man 

ska säga […] Men då hade vi ju fått utbilda oss, kanske få bättre utbildning, bättre rustade för att vara 

konsulter, internkonsulter i jämställdhetsintegrering. 
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9. Analys 
 

Avsnittet består av tre delavsnitt i vilka undersökningens resultat först sammanställs och 

sedan fortsätter i en tematisk analys. Genom respektive analys vill jag anlägga ett teoretiskt 

perspektiv på de teman (här i form av mönster) som identifierats i samtalen med 

intervjupersonerna och ställa dem i relation till studiens övergripande frågeställningar. 

 

De teman jag fokuserat på är: Organisationens förhållande till sina gränser; Den 

tvärsektoriella praktikgemenskapen inom organisationen; Meningsskapande. Dessa har i 

analysarbetet utgjort en form av frågor till teorin.  

 

9.1. Om uppdragens möjlighet att överbrygga olika sakfrågeperspektiv;

— En fråga om organisationens förhållande till sina gränser? 

Undersökningen visar att de aktuella tvärsektoriella uppdragen, trots regeringens intentioner 

om deras gränsöverskridande funktion, verkar ha ett begränsat inflytande inom myndigheten. 

När det gäller uppdraget om jämställdhetsintegrering så gav detta, åtminstone till en början, 

en ökad legitimitet till frågan och hur den skulle prioriteras inom organisationen. Idag verkar 

läget vara ett annat och den strategi som myndigheten haft att ta in jämställdhets-perspektiv i 

verksamheten genom framförallt medarbetarutbildning verkar ha stannat upp och arbetet har i 

mångt och mycket blivit ett sidospår. Min tolkning av situationen är att arbetet drivs av några 

eldsjälar som stångas mot chefer och styrsystem för att åstadkomma att arbetet vidmakthålls 

och utvecklas. En av intervjupersonerna gör analysen att myndigheten behöver lära sig ett nytt 

sätt att få jämställdhetsintegrering att genomsyra verksamheten. 

 

Uppdraget om att medverka i regionalt tillväxtarbete upplevs av intervjupersonerna som 

isolerat i myndigheten men upprätthålls genom att några medarbetares sakfrågor berör den 

regionala samhällsnivåns utveckling på lite olika sätt. Myndigheten sägs ha utvecklat en 

förståelse för den regionala nivån men har inget aktivt förhållningssätt till arbetet eller att 

uppdraget i sig skulle kunna skapa förutsättningar för ett lärande med bäring på andra centrala 

delar i verksamheten. 

 

Intervjupersonerna är överlag däremot positiva till tvärsektoriellt arbete. Det finns idag en hel 

del arbetsgrupper och nätverk som är sektorsövergripande och bedömningen är att denna typ 

av uppdrag ökar i omfattning. Utifrån den erfarenhet som finns av tvärsektoriellt arbete ses 

stora möjligheter för myndigheten att lära av det. Dels som ett sätt att bidra till 

samhällsutvecklingen, men också för att få ett större genomslag för sitt nuvarande 

huvuduppdrag samt för att utveckla den egna verksamheten för framtiden. Min tolkning av 

intervjupersonernas berättelser är att det inte är en fråga om ifall myndigheten ska arbeta 

tvärsektoriellt eller inte, utan snarare hur det ska gå till för att utvinna så mycket som möjligt.  

 

Med utgångspunkt i Wenger (1998) är det möjligt att förstå den statliga myndighetens arbete 

med de tvärsektoriella uppdragen som gränsöverskridande praktiker av olika slag. Precis som 

Wenger beskriver verkar en av utmaningarna vara att behålla dynamiken mellan reifiering, i 
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det här fallet organisering av arbetet med uppdraget och deltagande, här i form av 

medarbetarengagemang. Något som verkar påverkas av såväl hur regeringen har utformat 

uppdraget som myndighetens eget förhållningssätt till det tvärsektoriella arbetet.  

 

Som praktikgemenskap betraktat verkar arbetet med jämställdhetsintegrering inom den 

statliga myndigheten vara under övergång från en ”gränspraktik” till att bli mer av en 

”överlappande praktik” (Wenger, 1998, samt fig. 4, s. 19). Det förväntade mötet mellan olika 

sakfrågeperspektiv inom myndigheten, som till exempel ligger i idén om bred 

kompetensutveckling och tydligt linjechefsansvar, har i praktiken övergått till en mindre 

arbetsgrupp med ansvar för uppdragets tillämpning. Jag tolkar att den efterfrågan på skarpare 

styrning och ansvarsfördelning, som några av intervjupersonerna uttrycker är ett tecken på att 

praktikernas gränser snarare håller på att förstärkas än att överbryggas. Den undanskymda 

tillvaron som arbetet med uppdraget om medverkan i regionalt tillväxtarbete lever är också ett 

tecken på marginalisering, snarare än integrering. 

 

Wengers (1998) resonemang om organisationens förhållande till praktikgemenskapen är i 

detta sammanhang intressant. Undersökningen visar att intervjupersonerna uppfattar att 

tvärsektoriellt arbete, om än inte uppdragen specifikt, har särskilda möjligheter att sträcka sig 

utanför den statliga myndighetens ordinarie gränser och att detta skulle kunna överbrygga 

olika sakfrågeperspektiv på ett värdefullt sätt. De mönster som jag tycker att man kan se i 

undersökningen lämnar mig därför med en fråga: Skulle de tvärsektoriella uppdragen 

prioriteras högre i verksamheten om den statliga myndigheten uppfattade sin konstellation av 

praktikgemenskaper som och en form av ”organisatoriska tillgångar”, centrala för 

organisationens lärande och utvecklingsarbete? 

 

9.2. Om vad organisationen lär sig av att arbeta tvärsektoriellt;

— En fråga om att bekräfta och synliggöra den tvärsektoriella 

praktikgemenskapen inom organisationen? 

Undersökningen visar att enskilda personer och funktioner inom myndigheten, som till 

exempel handläggare, verksamhetsansvariga, projektledare och enhetschefer, har mycket 

erfarenhet och kunskap av att arbeta tvärsektoriellt samt att de upplever det som värdefullt 

och berikande. En av intervjupersonerna uttrycker explicit att om det inte vore för arbetet med 

personer utanför myndigheten så skulle han inte arbeta kvar.  

 

Det lärande som sker inom tvärsektoriella nätverk och genom tvärsektoriellt arbete kommer 

främst myndigheten och verksamheten till del beroende på vilken förmåga den enskilde 

medarbetaren själv har att omsätta och överföra det. Systematiserade insatser som görs för 

kunskapsöverföring, till exempel att informera på intranätet eller berätta om arbetet i samband 

med något möte, uppfattas inte som särskilt framgångsrika och vilar framförallt på respektive 

medarbetares förmåga och ambition. 

 

Några av intervjupersonerna berättar att de ibland kan uppleva en större gemenskap med 

personer från andra myndigheter, som arbetar med samma fråga än med kollegorna inom den 
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egna myndigheten beroende på att de kommit att utveckla en samsyn och en gemenskap – 

eller gruppdynamik som en av intervjupersonerna säger. Termen ”lärande” används väldigt 

sällan av intervjupersonerna när de beskriver den här typen av processer. 

 

Ett sätt att förstå undersökningens resultat om vad organisationen lär sig av att arbeta 

tvärsektoriellt kan vara att intervjupersonernas uppfattning om ”lärande” allt mer speglar den 

vardagligt dominerande synen på kunskapsbildning, än den sociokulturella idétraditionen. En 

vanlig syn på lärande är ju att det handlar om; en individuell process, att det har en början och 

ett slut, att det är bäst om det avskiljs från andra aktiviteter och att det är resultatet av någon 

form av undervisning (Wenger, 1998). Att istället förstå lärandet i form av 

praktikgemenskaper representerar, enligt mig, ett helt annat paradigm. 

 

Den karaktäristik som Wenger (1998) ger ett kompetent medlemskap i en praktikgemenskap 

återfinns hos intervjupersonerna i undersökningen. I deras erfarenhet av tvärsektoriellt arbete 

uppvisas stor förmåga att delta och ta ansvar för de tvärsektoriella uppdragen och engagera 

sig i de gemensamma repertoarerna (Wenger, 1998). Det sistnämnda ses i högre reifierad grad 

inom arbetet med jämställdhetsintegrering, som utvecklat mer av en egen praktikgemenskap i 

förhållande till arbetet med regional tillväxt. 

 

Däremot verkar inte den statliga myndigheten uppfatta praktikgemenskapens potential för den 

egna myndighetens verksamhetsutveckling (Wenger, 1998). Detta har jag diskuterat i 

anslutning till ovanstående tema, men kan även spela roll när det kommer till att tillvarata den 

tvärsektoriella praktikgemenskapens kompetens. Det vill säga som ett sätt att bekräfta den 

gränsöverskridande kompetens som finns i den statliga myndigheten – som idag inte alls 

verkar tas om hand eller systematiseras, förutom på den enskilde individens initiativ. 

Undersökningen visar att behovet av en sådan praktikgemenskap sträcker sig över olika 

funktioner inom hierarkin. Olika erfarenhet som, enligt Wenger (1998), bidrar till dynamik 

som är avgörande för gränsöverskridande verksamhet.  

 

En praktikgemenskap för just tvärsektoriellt arbete skulle både möjliggöra och behöva 

handskas med alla de aspekter som Wenger (1998) beskriver. Värt att poängtera här är deras 

potential för de medarbetare inom den statliga myndigheten som kan jämföras med brokers. 

Precis som Wenger beskriver berättar också några av intervjupersonerna om att det inte alltid 

är bekvämt att spänna över gränserna mellan olika praktiker, eller internt mellan medarbetare 

och ledning. Wenger menar att det kan leda till isolering och rotlöshet eftersom organisationer 

ofta fokuserar mest på sitt kärnuppdrag och för att det vid gränserna saknas den typ av 

förhandlad förståelse om vad som utgör kompetens som man finner i kärnverksamheten. 

 

Frågorna som uppstår hos mig är: På vilka sätt skulle en särskild tvärsektoriell 

praktikgemenskap kunna bekräfta och synliggöra gränsöverskridande kompetens hos 

medarbetarna? Kan den dessutom bidra till organisationens lärande och den statliga 

myndighetens förmåga att engagera sig i praktikgemenskaper som är gränsöverskridande, 

något som enligt Wenger (1998) är värdefullt lärande för organisationen i sig? 
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9.3. Om rollen att integrera praktiker (sätt att handla) med varandra;

— En fråga om meningsskapande? 

För att införa nya perspektiv och överbrygga olika typer av verksamheter kan man förstå 

undersökningens resultat som att det inte räcker med att tillhandahålla utbildning. Ett tydligt 

exempel på det är det utbildningsarbete som bedrivits för att jämställdhetsintegrera 

myndigheten. Trots innehåll med hög sakfrågerelevans, skrivet av genusvetare, ser inte 

nyckelpersonerna att kunskapen och engagemanget har slagit igenom inom organisationen. 

Bristande integrering framkommer också i myndighetens sätt att hantera uppdraget om 

medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Trots att frågorna om regional utveckling rör många 

sakfrågor inom verksamheten så ges, i princip, inte någon uppmärksamhet till uppdraget. 

 

I undersökningen kommer det istället fram exempel på lyckade tvärsektoriella aktiviteter i 

form av gemensamma processer. Processer som, oavsett om de sker internt inom myndigheten 

eller i tillsammans med externa aktörer har lett till att människor ser sina frågor och 

betydelsen av dem från ett nytt perspektiv och inom ett större sammanhang. Denna typ av 

kontextualisering verkar vara framgångsrik för att integrera ett sakfrågeperspektiv i ett annat. 

 

En av intervjupersonerna arbetar med dialog som metod för att försöka föra samman 

medarbetares olika perspektiv men oftast verkar det ske på ett intuitivt plan. En annan av 

intervjupersonerna pekar på att ”fingertoppskänsla” är en betydelsefull egenskap och att de 

tvärsektoriella frågornas karaktär som ”tolkningsfrågor” skapar ett viktigt utrymme för 

samverkan. Ingen i undersökningen identifierar den här typen av lärande som en medveten 

strategi för tvärsektoriellt arbete.  

 

Wenger (1998) definierar den gemensamma och ömsesidiga strävan i en grupp av människor 

som arbetar tillsammans, som intervjupersonerna i undersökningen beskriver, som den 

förhandling av mening som människor gör i vardagen. Meningsskapande involverar, enligt 

Wenger en balanserad interaktion mellan deltagande och reifiering.  Denna teori kan bidra till 

att förklara varför den undersökta statliga myndigheten trots kvalificerade utbildningsinsatser, 

framtagande av utbildningsmaterial och gedigna styrdokument ändå inte lyckas genomsyra 

verksamheten med jämställdhetsperspektiv. Jag anser att man kan förstå detta som att 

integreringsarbetet har fokuserat mer på reifiering än deltagande och att det bildats en obalans 

mellan dessa centrala faktorer (jfr fig 2, s. 18). 

 

Att förstå integreringsarbetet mer som en handling av meningsskapande än som 

kunskapsförmedling (Wenger, 1998) kan också bidra till förståelsen av den återvändsgränd 

som några av nyckelpersonerna inom den statliga organisationen verkar ha hamnat i. I denna 

gränd tycks reifiering i form av styrningsprocesser och ledning vara det enda alternativet för 

att uppnå mer jämställdhetsintegrering. Om organisationen istället frångick sitt fokus på 

praktiskt genomförande av aktiviteter och stöd genom utbildningsinsatser, och riktade in sig 

på att skapa förutsättningar för meningsskapande – såväl inåt i organisationen (jfr Wenger, 

1998, om brokering): Hur skulle en sådan förskjutning i arbetssättet kunna bidra till större 

deltagande och utgöra ett alternativ till än starkare reifiering? 
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10. Slutsatser och avslutande diskussion 
 

I avsnittet diskuteras studiens resultat i förhållande till dess syfte och relation till tidigare 

forskning. Här ges också förslag till fortsatt forskning inom området.  

 

Den här studien har gjorts mot bakgrund av att tvärsektoriella regeringsuppdrag inte tidigare 

är undersökta inom pedagogisk vetenskap. Det teoretiska perspektivet har haft en tydlig 

utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande för att på så sätt bidra till förståelsen 

av företeelsen som en pedagogisk praktik. Syftet att undersöka hur nyckelpersoner i en statlig 

myndighet med tvärsektoriella uppdrag arbetar för att integrera tvärsektoriella frågor har 

utmynnat i en större förståelse för själva fenomenet. Genom att studiens tre övergripande 

frågor kan konstateras att: 

 

 Uppdragen i sig inte leder till att olika sakfrågeperspektiv överbryggas, vilket även 

Andersson (2011) konstaterat i sin forskning om den ”nya” integrationspolitiken. Arbetet 

med jämställdhetsintegrering har en tydligare profil än myndighetens medverkan i det 

regionala tillväxtarbetet, men samtliga nyckelpersoner menar att perspektiven kan 

genomsyra verksamheten i högre grad. Att arbetet med jämställdhetsintegrering trots allt 

kommit längre kan delvis bero på att det nationella arbetet kring uppdraget givits större 

förutsättningar, både gällande utformning och resurser. Undersökningen har i denna 

studie bidragit till exemplifiera olika typer av att gränsöverskridande praktikgemenskaper 

där jämställdhetsintegrering kan ses mer som en ”gränspraktik” och arbetet med regional 

tillväxt som ”överlappande” (Wenger, 1998). Den gränsöverskridande 

praktikgemenskapens förutsättningar för varaktig integration mellan offentliga 

organisationer diskuteras också av Löfgren (2010). Han närmar sig frågan från det 

företagsekonomiska forskningsfältet om organisation och styrning, men det är intressant 

att våra resultat och argumentation på denna punkt ligger väldigt nära varandra. 

 

 Det lärande som sker genom tvärsektoriellt arbete är framförallt individuellt. 

Organisationen har inga strategiska eller systematiska lärandeprocesser kring varken de 

tvärsektoriella uppdragen eller kring tvärsektoriellt arbete mer generellt. Jag har försökt 

förstå detta som olikheter kring förståelse av lärandebegreppet i sig. Men också, med 

koppling till tidigare punkt, som myndighetens oförmåga att se praktikgemenskaper som 

en tillgång för organisationen (Wenger, 1998). I annan forskning om 

jämställdhetsintegrering diskuterar också Callerstig (2014) den möjlighet som finns med 

integreringsarbetet som just verksamhetsutvecklingsprocesser. En väsentlig skillnad i 

våra teoretiska utgångspunkter är dock själva synen på lärande. Callerstig utgår från 

statsvetenskaplig implementeringsforskning där jag uppfattar att lärandet trots allt ses 

mer som särkopplat från redan befintliga verksamhetsprocesser än vad det gör i Wengers 

(1998) teori om praktikgemenskaper. 

 

 De strategier som finns för att integrera olika sakfrågeperspektiv med varandra växlar 

mellan utbildningsinsatser och ett allmänt positivt förhållningssätt till samverkan och 



 45 

dialog. De nyckelpersoner som medverkat i undersökningen verkar ha en intuitiv 

”fingertoppskänsla” för det gränsöverskridande arbetet och är starkt engagerade i de 

tvärsektoriella frågorna. Jag har argumenterat för en mer strategisk inriktning på 

integrationsarbetet genom att ta utgångspunkt i meningsskapande som 

förhandlingsprocesser och en balans mellan reifiering och deltagande (Wenger, 1998). 

Här anser jag att den statliga myndigheten sätter sin tilltro till en hög grad av reifiering 

istället för att se det meningsskapande deltagandet som en större möjlighet. I detta 

sammanhang ser jag även att de olika ”översättningar” som Andersson (2011) identifierar 

och diskuterar kan förstås som lärande i form av meningsskapande. Han menar bland 

annat att ”transformativ mainstreaming” endast kan förverkligas om rådande normer 

utmanas (läs förhandlas). 

 

I undersökningen upplevde jag de teoretiska utgångspunkter i Wengers (1998) 

praktikgemenskaper i mångt och mycket som ett helt annat paradigm för förståelsen av 

tvärsektoriellt arbete, än vad jag uppfattade hos intervjupersonerna. Detta är, som jag ser det, 

studiens huvudsakliga resultat. 

 

Efterhand som uppsatsen skrivits färdig har jag kommit att se på studien mer och mer som en 

förstudie. Det är som att undersökningen i huvudsak har bekräftat att det är möjligt att 

applicera Wengers teori på den aktuella företeelsen, i alla fall delvis. Och att detta i sin tur 

kan utgöra möjlighet till fortsatt pedagogisk forskning utifrån de resultat, hypoteser och frågor 

som jag lämnat i analysen. 

 

Wengers teori om praktikgemenskaper bidrar till förståelse för lärande som en 

sammansättning av praktik, gemenskap, mening och identitet. Men samtidigt har jag upplevt 

teorin som något av en rysk docka; en organisation består av en konstellation av 

praktikgemenskaper som består av ytterligare praktikgemenskaper och så vidare. Hur kan 

statliga myndigheter utveckla och förvalta ett sådant lärande i organisationen – rent praktiskt? 

Tidigare forskning visar också att frågan om lärande är central men att det är svårt att finna 

former för hur det ska göras.  
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regional tillväxt och attraktionskraft 2014– 2020. Dnr: N2014/2503/RT. 

Regeringen. Socialdepartementet. (2017). Regeringsbeslut. Uppdrag att utvärdera 

regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter. Dnr: 

S2017/05461/JÄM.  

SFS 2007:713. Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete. [Upphävd]. Stockholm: 

Riksdagen. 

SFS 2017:583. Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. Stockholm: Riksdagen. 

SOU 2007:15. Stöd för framtiden – om stöd för jämställdhetsintegrering. (Inklusive: 

JämStöds praktika, Metodbok för jämställdhetsintegrering och Jämställd 

medborgarservice, Goda råd om jämställdhetsintegrering – en idébok för chefer och 

jämställdhetsstrateger). Stockholm: Riksdagen.  

Statskontoret (2006). På tvären. Styrning av tvärsektoriella frågor. Rapport 2006:13. 

Stockholm: Statskontoret. Hämtad den 21 december 2017 från 

http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2006/200613.pdf 

Törnquist, E-M. (2006). Att iscensätta lärande – lärares reflektioner över det pedagogiska 
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Bilaga 1: Missivbrev 
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Bilaga 2: Samtyckesblankett 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 

Inledning 

 Berätta om din funktion/roll i arbetet med [jämställdhetsintegrering/ regional tillväxt]. 

 Har du erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sen tidigare? 

 Om du skulle beskriva din funktion/roll i arbetet med [jämställdhetsintegrering/ 

regional tillväxt] genom en bild, vilken skulle du välja? (välj bland vykort) 

 

Uppdraget 

 Hur ser du på det uppdrag som [den statliga myndigheten] har fått att arbeta med 

[jämställdhet/ regional tillväxt]? 

 Hur tycker du att [den statliga myndighetens] ”kärnverksamhet” går ihop med 

uppdraget om att integrera perspektiv om [jämställdhet/ regional tillväxt]? 

 Finns det olika uppfattningar om arbetet med [jämställdhet/ regional tillväxt] inom 

myndigheten? 

 I så fall, hur ser dessa skillnader ut? Hur gör du, i din funktion, för att hantera dem? 

 

Lärande 

 Hur har ni resonerat om ”lärande” inom arbetet med [jämställdhetsintegrering/ 

regional tillväxt]? 

 Vad tror du att [den statliga myndigheten] egentligen kan lära sig av att ha ett större 

fokus på [jämställdhet/ tillväxt]? 

 Vad är skillnaden mellan [den statliga myndighetens] syn på [jämställdhet/ regional 

tillväxt] idag, jämfört med för några år sedan? 

 Hur har ni gjort för att få till stånd den förändringen?  

 

 Hur tror du att man egentligen kan “lära sig” [jämställdhet/regional tillväxt]? 

 

 Tycker du att det du kan och vet om [jämställdhet/ regional tillväxt] ser annorlunda ut 

än hos dina kollegor?  

 I så fall, på vilket sätt? 

 På vilka sätt har du möjlighet att ”överföra” dina kunskaper och erfarenheter om 

[jämställdhet/ regional tillväxt] till andra i myndigheten? 

 Hur fungerar det?  

 

 Kan du ge ett exempel på en aktivitet som du varit med om att genomföra för 

[jämställdhetsintegrering/ regional tillväxt]? 

 Var den lyckad eller misslyckad? (Kan du ge exempel på det motsatta?) 

 

 Vad tycker du att du har lärt dig av att ha ett extra fokus på [jämställdhet/ regional 

tillväxt] i ditt arbete? 

 

 Hur ser du på [den statliga myndighetens] samverkan med andra myndigheter som fått 

samma uppdrag [jämställdhetsintegrering/ regional tillväxt]? 


