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Förord 

Arbetet som ligger till grund för den här rapporten har gjorts inom Samverkansprojektet 
vilket är ett forskningsprojekt som initierats som en del av Samhällskontraktet (SK) och 
dess delprocess Hållbar samhällsutveckling (HSU). Både SK och HSU är organisatoriska 
samverkansytor för Västerås stad, Eskilstuna kommun, Region Västmanland, Landstinget 
Sörmland och Mälardalens högskola. 

Samverkansprojektet har pågått i tre år, mellan 2015 och 2017, i det gränsland som 
etablerats mellan akademin, våra offentliga samarbetsparter och invånarna, vilket förklarar 
titeln på rapporten. Vårt konkreta mål med forskningsprojektet har varit att ”utveckla 
modeller/begrepp som gör det lättare för våra intressenter att förstå de organisatoriska 
problem de står inför vad gäller att lösa samhällsproblemen de ansvarar för”. 

För att nå målet har flera mindre studier men också andra aktiviteter genomförts. Våra 
resultat har successivt växt fram och de har också spritts, och fortsätter spridas, på kon-
ferenser, seminarier och olika typer av möten likväl som i både akademiska och populära 
skrifter. 

Våra resultat och erfarenheter presenteras även i denna rapports åtta bidrag, där vi med 
hjälp av skiftande perspektiv, modeller och begrepp resonerar kring hur samverkan bättre 
kan förstås och förbättras. Varje kapitel avslutas med rubriken ”Läs mer” där den som vill 
fördjupa sig i det som tagits upp ges tips om vidare läsning. Rapporten sätter punkt för 
forskningsprojektet genom att formulera lättillgängliga texter som bygger på olika delar av 
vårt forskande och samverkande arbete. 

Formen har vi valt för att bidra till ett gemensamt reflekterande hos dig och dem som 
du vill prata om samverkan med. Istället för färdiga svar, som man ofta hittar som resultat 
eller slutsatser i mer traditionella rapporter, vill vi att rapporten ska fungera som ett stöd 
till ett gemensamt utforskande och konstruktionen av gemensamma svar. Att undra 
tillsammans över problem med hjälp av det vi tar upp i den här rapporten, innebär en 
jämställd process där var och en bidrar med sitt perspektiv. Rapporten kan på detta sätt 
ses som ett verktyg för dig som arbetar med samverkan, kanske främst i offentlig sektor. 

Vi är mycket intresserade av att höra vad du tycker om rapporten, hur du använt den 
och vilka resultat det givit men också om det är något du saknar eller vill att vi skall 
utveckla. Hör därför gärna av dig till någon av oss i forskningsgruppen. 

Västerås i januari 2018. 
Magnus Hoppe, Anette Hallin, Bozena Guziana & Marie Mörndal 

”Istället för färdiga svar, som man ofta hittar som resultat eller slutsatser i mer 
traditionella rapporter, vill vi att rapporten ska fungera som ett stöd till ett 
gemensamt utforskande och konstruktionen av gemensamma svar.” 



Samverkan i det offentliga gränslandet 

6 Magnus Hoppe, Anette Hallin, Bozena Guziana & Marie Mörndal 

1 Inledning 

Det är inte lätt att samverka och det är inte heller lätt att leda samverkan eller organisera 
för samverkan. Den som ger sig in i det här området märker att problemen snabbt tornar 
upp sig medan enkla lösningar lyser med sin frånvaro. Orsaken till problemen kan nästan 
alla härledas till de gränser vi valt att konstruera vårt samhälle kring. Samverkan däremot 
förutsätter att man korsar, eller till och med river ner gränser och gör något tillsammans. 
All samverkan kan därför sägas bedrivas över olika organisatoriska gränser, eller som vi 
valt att kalla det i rapportens titel - i ett gränsland. Det utmanande med gränslandet är att 
ingen aktör har en uttalad rätt att bestämma vilka regler eller regleringar som skall gälla. På 
det viset är gränslandet även laglöst, vilket skapar problem för aktörer som i många 
aspekter binds av lag, tydliga uppdrag och regleringar. I den här rapporten rör vi oss ändå 
mot lösningar genom att vi inte stannar vid att konstatera problem, utan genom att 
resonera kring hur samverkan kan förbättras. 

Rapporten består av åtta bidrag. De första bidragen ger enskilda exempel och 
perspektiv på samverkan och utvecklar därmed kunskap om hur samverkan kan förstås 
och bedrivas. Därifrån närmar vi oss det gemensamma i organiseringen av samverkan för 
att sluta i ledning av samverkan och hur vi kan arbeta tillsammans som forskare och 
praktiker i samverkan. Det är också mot slutet som våra förslag för förbättrad samverkan 
blir tydligare. 

Ett vanligt sätt att organisera verksamhet idag som inte riktigt passar in i det vanliga, 
löpande arbetet är att starta projekt. Det gäller även samverkan. Men då samverkan 
handlar om att skapa nya sätt att arbeta tillsammans för att nå en hållbar samhälls-
utveckling, förefaller projektformens vanliga kortsiktighet något udda. Rapportens första 
bidrag Samverkan i projekt tar upp denna fråga och diskuterar hur synen på projekt 
successivt förändras och tar avstamp i projektområdets standardverk ”The Project 
Management Book of Knowledge". 

Ett vanligt mål med projekt är att driva förändring och utveckling av nya produkter, 
tjänster och processer, eller som vi vant oss vid att beskriva det: innovation. I kapitlet 
Samverkan och innovation byter vi perspektiv och granskar istället vilka organisatoriska roller 
som behöver fyllas för att åstadkomma kollaborativ innovation. Genomgången ger 
forskaren en kompletterande roll som katalysator i olika utvecklingsprocesser, där hen 
stör existerande organisation och stöder kollaboration. Kapitlet avslutas med ett resone-
mang kring svårigheten att utmana eller “störa” på ett konstruktivt sätt för att därigenom 
driva utveckling i organisationer som har ett behov av att visa upp stabilitet i mötet med 
bland annat de medborgare man är satt att verka för. 

”Det utmanande med gränslandet är att ingen aktör har en uttalad rätt att 
bestämma vilka regler eller regleringar som skall gälla.” 
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Ett sätt att aktivera medborgarna och göra dem mer delaktiga i utvecklingen av den 
kommunala organisationen är att skapa strukturer där medborgarna aktiveras mellan valen 
för att ge förslag till åtgärder och beslut, dvs de inbjuds att medverka i innovations-
processen. Samverkan och medborgarförslag, som är namnet på det tredje bidraget, beskriver 
olika uttryck för den här ambitionen, och konstaterar att medborgarförslag trots sitt stora 
genomslag inte använts på ett sätt som stämmer med intentionerna för införandet av 
instrumentet. Även om ambitionen verkligen skulle vara att aktivera medborgarna i sam-
verkan är det inget som märks i hur processen för att möjliggöra medborgarförslag 
implementerats. 

Medborgaren är också i centrum för vårt femte bidrag – Samverkan mellan stolarna, som 
har sin bas i en studie för en studentuppsats från våren 2017. Medborgaren ikläder sig i 
detta avsnitt rollen som patient, brukare eller kund (beroende på perspektiv) men där 
situationen gör att hen behöver stöd av flera samverkande offentliga organisationer. 
Tyvärr fungerar den nödvändiga samverkan inte alltid, vilket gör att medborgaren då faller 
mellan stolarna. I kapitlet konstaterar vi att det som behövs är att de offentliga organisa-
tionerna blir bättre på att balansera professionellt omdöme med regler och riktlinjer, där 
två modeller ger ledtrådar till hur man kan resonera. 

I det sjätte kapitlet Samverkan och organisering förflyttar vi oss till insidan av den 
kommunala organisationen. Texten beskriver en studie av vilka handlingsmönster som 
kan iakttas hos dem som söker åstadkomma utveckling och förändring av organisationen 
genom intern samverkan. Samverkan i det här sammanhanget handlar till stor del om att 
anpassa utvecklings- och förändringsprojektets aktiviteter till organisationens takt, till-
sammans med de samverkande. Detta gjordes i studien med hjälp av handlingsmönstren 
planera, navigera, interagera och dokumentera och är ett arbete som kan sammanfattas 
med begreppet ”takta”, där det för organisationen gäller att skapa goda förutsättningar för 
det taktande arbetet. 

Det sjätte kapitlets fokus på handlingsmönster kompletteras av det sjunde kapitlet 
Samverkan och tankemönster. Efter intervjuer med offentliga tjänstemän konstaterar vi att de 
ofta ser sin egen organisation som annorlunda, viktig och hotad. På detta sätt formas 
tankemönster som pekar mot att organisatoriska mellanrum behövs för att göra organisa-
tioner och dess gränser tydliga, varvid samverkan som ligger bortom det som uppfattas 
som den egna organisationen försvåras. För att komma tillrätta med detta problem är vårt 
förslag att omfokusera från organisationer till organisering, varvid själva handlingarna för 
att åstadkomma nytta genom samverkan blir viktigare än upplevda gränser. 

Gränserna mellan organisationer spelar dock stor roll, vilket delprocessledarna för 
Hållbar samhällsutveckling (HSU) har erfarenhet av då deras arbete handlat och handlar 
om att organisera handlingar som driver samverkan. I det sjunde bidraget, Samverkan och 
ledning, utnyttjar de denna erfarenhet och väljer att lyfta fram följande tre utmaningar med 
att leda samverkan inom ramen för Samhällskontraktet: byråkratiska strukturer, svag tillit 
och beställar-utförar-tänk. Men till varje utmaning har vi också kopplat en rekommen-
dation för att göra något åt upplevda problem, och därmed utveckla bättre ledning för 
samverkan. 

En viktig aspekt i denna ledning är att prioritera, resurssätta och värdera utveckling i 
samverkan. En sådan ledning behövs för att stimulera framväxten av en mängd olika 
kunskapsarenor där parter med både olika och gemensamma intressen deltar och skapar 
nytta tillsammans. En sådan part är forskaren. Det sista bidraget, Samverkan för kunskaps-
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utveckling, beskriver hur en forskare sökt sig fram i sina relationer i arbetet med att 
utveckla en gemensam arena. Texten avslutas med ett konstaterande att det till syvende 
och sist handlar om att prioritera samverkan bland allt annat som också måste göras. 

Vi har valt att inte avsluta rapporten med en formell sammanfattning eller några egna 
formulerade slutsatser. Detta har vi valt för att låta texten vara öppen för tolkning och 
egna slutsatser, men också vara öppen för olika fortsättningar. På detta sätt undviker vi 
konstruktionen av ytterligare en gräns som ett tydligt avslut skulle innebära. Avsaknad av 
en färdig avslutande text, har både en praktisk och en symbolisk betydelse, då det innebär 
att vi bjuder in andra att fylla upp det tomrum vi lämnar. Kan vi på ett likartat sätt tona 
ned styrande texter i det offentliga gränsland vi nu upplever, bör det också bli enklare att 
uppfatta samverkan mer som en möjlighet och en utmaning än, som vi alltför ofta tvingas 
konstatera, ett problem. 
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2 Samverkan i projekt? 

Anette Hallin 

Många samverkansinitiativ drivs, särskilt initialt, som projekt. Men är projektformen en 
lämplig form för samverkansinitiativ som syftar till att skapa hållbara lösningar och 
bestående förändringar? Den här studien fokuserade på just denna fråga. Genom att 
jämföra grundläggande föreställningar om ”hållbarhet” med hur ”projekt” förstås i en 
klassisk text för projektledare förklarar jag varför projektformen såsom den beskrivs i 
projektledningslitteraturen kan vara problematisk för hållbarhetssamverkan. Jag visar 
emellertid också att projektledarlitteraturen är i ständig förändring, eftersom den bygger 
på ”best practice”, vilket innebär att det finns en möjlighet att detta kan förändras till det 
bättre. 

Projekt och hållbarhet: kompatibla idéer? 

Projektformen är i dag en mycket vanlig arbets- och organisationsform; faktiskt så vanlig 
att forskare talar om en ”projektifiering” av arbete. En anledning kan vara att projekt-
formen är flexibel, effektiv och resultatorienterad – eller åtminstone att den tros vara det. 
Projektformen innebär att man en begränsad tid använder avsatta resurser för att jobba 
mot ett förutbestämt mål som, i bästa fall, ska ha uppnåtts under den stipulerade tiden. 

Hur man gör för att bäst leda och arbeta i projekt finns väl beskrivet, inte bara i 
läroböcker utan i en mängd olika best-practice-baserade dokument som till exempel ”The 
Project Management Book of Knowledge”, även kallad PMBOK, utgiven av Project 
Management Institute som är en världsomspännande organisation för professionella 
projektledare. 

Parallellt med denna utveckling har frågan om hållbarhet kommit att bli allt mer 
aktuellt för organisationer, vilket innebär att de långsiktiga konsekvenserna av det som 
görs i dag har fått ett ökat fokus. Dokument såsom Bruntland-kommissionens rapport 
från 1987 och FN:s Agenda 2030 har tagits fram i syfte att säkerställa att det som görs i 
dag skapar goda förutsättningar för kommande generationer och en mängd olika projekt 
har initierats de senaste åren i syfte att verka för hållbarhet, på olika sätt. 

Frågan är om projektformen verkligen är lämplig för denna typ av initiativ. Å ena sidan 
är den bra eftersom den skapar möjligheter för organisationer som till vardags bedriver 
processbaserad verksamhet att göra något utanför den vanliga verksamheten. Att arbeta i 
projekt kan innebära ökade möjligheter att samverka över organisatoriska gränser. Å 

”Om man skapar ett projekt för att arbeta i samverkan mot ett hållbarhetsmål 
utifrån föreställningen att projektet ska ha ett definitivt mål, tydlig fördelning av 
resurser och där olika system ska vara tydligt åtskilda kommer projektet att 
idémässigt skilja sig från hållbarhetstanken.” 
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andra sidan innebär projektformen också att projekten tar slut och att det därmed finns en 
risk att det arbete som initieras inte förvaltas vidare av de organisationer som är 
inblandade. Hållbarhetsprojekt har även kritiserats för att vara ”quick fixes”, snarare än 
det långsiktiga förändringsarbete som ofta behövs för att möta hållbarhetsfrågor. Syftet 
med den här studien var därför att undersöka om projektformen är en lämplig form för 
samverkansinitiativ som syftar till att skapa hållbara lösningar och bestående förändringar. 
Eller, annorlunda uttryckt: är projekt och hållbarhet kompatibla idéer? 

Studien: analytisk jämförelse av hållbarhets- och projektidéerna 

För att få svar på frågan genomfördes en jämförelse av de grundläggande föreställningar 
som underbygger hållbarhets- och projektsidéerna såsom dessa idéer beskrivs i littera-
turen. 

Hållbarhetsidén 

Hållbarhetsidéen har varit central i många policydokument sedan 1980-talet och handlar, 
enkelt uttryckt, om att man arbetar för att möta de behov vi har i dag utan att för den 
saken skull försämra kommande generationers behov. I forskningen har hållbarhet 
studerats på olika sätt beroende på om man fokuserat på ekologisk, ekonomisk eller social 
hållbarhet. Vid en närläsning av hållbarhetslitteraturen konstaterade jag att hållbarhets-
idéen bygger på fem grundläggande föreställningar. Dessa fem är varaktighet, relativitet, 
rättvisa, integration och ekvilibrium: 

 Varaktighet: hållbarhet är en process utan slut 

 Relativitet: hållbarhet är ett relativt mål, snarare än ett absolut mål 

 Rättvisa: hållbarhet innebär en rättvis fördelning av resurser och inflytande 

 Integration: hållbarhet innebär att sociala och tekniska system är integrerade 

 Ekvilibrium: hållbarhet innebär att ett system befinner sig i balans med sin 
omgivning och att resurser matchar utvecklingsmål. 

Projektidén 

För att se i vilken utsträckning dessa grundläggande hållbarhetsföreställningar är kompa-
tibla med projektidén gjordes sedan en jämförelse med det sätt som projekt framställs i 
PMBOK. Som nämndes ovan är PMBOK en best-practice-baserad bok som 2013 kom i 
sin sjätte upplaga. Boken ges ut av Project Management Institute som är en förening för 
aktiva projektledare över hela världen och är grundläggande läsning för alla som vill 
certifiera sig i enlighet med PMI:s standards. I vissa branscher är en PMI-certifiering en 
självklarhet och PMBOK får därmed anses ha stort inflytande på hur projektledning görs 
och hur föreställningar om projekt ser ut bland de som arbetar med och i projekt, över 
hela världen. Den senaste versionen av PMBOK omfattar ca 600 sidor och innehåller 
beskrivningar bland annat av hur man leder ett projekt mot ett tidsatt mål, hur man leder 
människor, hur man kommunicerar, hanterar risk och hur man hanterar intressenter. 
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Analytisk jämförelse 

Jämförelsen av de båda idéerna innebar att jag noggrant läste PMBOK ur de fem olika 
perspektiv som de fem olika hållbarhetsföreställningarna ovan innebär. En sådan när-
läsning gav följande resultat: 

 Varaktighet: Även om projekt beskrivs som tidsbegränsade betonas även i 
PMBOK att projekt både kan pågå över en längre tid och att de kan leda till 
långsiktiga effekter. Projekt beskrivs alltså som temporära men med inslag av 
varaktighet. 

 Relativitet: I PMBOK framkommer tydligt att syftet med projekt är att framställa 
en unik vara eller tjänst; projekt har alltså definitiva mål. Samtidigt beskrivs i 
detalj hur projektledaren bör agera för att hantera förändringar som ett 
projektmål kan genomgå över tid och hur olika intressenters föreställningar om 
detta mål ska hanteras. Projekt har alltså, enligt PMBOK, definitiva mål, men 
samtidigt är dessa relativa intressenterna och tiden. 

 Rättvisa: Det finns en tydlig beskrivning i PMBOK av hur arbete i projekt ska 
fördelas och vilka resurser som bör finnas tillgängliga för vem. Figurer illustrerar 
resonemanget och här framkommer tydligt att resurser och ansvar inte är rättvist 
fördelat mellan de som är involverade i projekt. 

 Integration: I beskrivningen av projekt i PMBOK framställs tekniska och sociala 
system som både separata och åtskilda, och integrerade. 

 Ekvilibrium: Av de fem hållbarhetsföreställningarna är detta den föreställning 
som tydligast matchar det som står i PMBOK. Balans tas upp i en mängd olika 
sammanhang; alltifrån betydelsen av att balansera intressen till att balansera sina 
kompetenser som projektledare och det framkommer tydligt att balans anses 
vara centralt för ett projekts framgång. 

Samverkan för hållbarhet i projekt: problematiskt men inte omöjligt 

Vad blir då slutsatsen av den här studien? Är projekt och hållbarhet kompatibla idéer? Är 
projektformen en lämplig form för samverkansinitiativ som syftar till att skapa hållbara 
lösningar och bestående förändringar? 

Det förefaller inte finnas något helt enkelt svar på frågan. Om ”hållbarhet” och 
”projekt” nu kan sägas vara idéer som kan förstås på det sättet som de beskrivits ovan där 
hållbarhet innehåller föreställningar om varaktighet, relativitet, rättvisa, integration och 
ekvillibrium och där projekt kan förstås på det sätt det beskrivs i PMBOK verkar det 
finnas vissa motsättningar. 

Både hållbarhetsidén och projektidén bygger på en föreställning om balans, men 
bortsett från detta har idéerna inte mycket gemensamt. Eller, snarare, projektidén inne-
håller en del av de andra föreställningarna – men även dess motsatser. Projekt (såsom de 
beskrivs i PMBOK) är både relativa och definitiva; de är både rättvisa vad gäller fördelning 
av resurser och inflytande och orättvisa; och de system som ingår är både integrerade och 
inte. 
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Det här förklarar varför samverkan för hållbarhet i projekt är problematisk. Om man 
skapar ett projekt för att arbeta i samverkan mot ett hållbarhetsmål utifrån föreställningen 
att projektet ska ha ett definitivt mål, tydlig fördelning av resurser och där olika system 
ska vara tydligt åtskilda kommer projektet att idémässigt skilja sig från hållbarhetstanken. 
Dessvärre är många projekt i dag formade på detta sätt, inte minst eftersom projektarbetet 
i många organisationer följer förutbestämda processer som finns beskrivna i organisa-
tionens ledningssystem. Problemet med detta ”one size fits all”-tänkande är att projekten 
inte leder till de långsiktiga, hållbara förändringar som man ville när projektet initierades. 

Ett framgångsrikt samverkansarbete mot hållbarhet i projektform kräver alltså en 
flexibilitet som traditionella ledningssystem för projektarbete inte alltid har. Inom 
projektledningsläran har det utvecklats alternativ till de traditionella, ofta fyrkantiga, led-
ningssystemen och de organisationer som framgångsrikt vill samverka kring hållbarhets-
frågor i projektform kan göra klokt i att titta på dessa nyare alternativ. 

Dessutom finns det all anledning att tro att den traditionella projektledningsläran 
såsom den beskrivs exempelvis i PMBOK kommer att förändras så att den på ett bättre 
sätt möter hållbarhetsidén. Projektledningsläran generellt, och PMBOK i synnerhet, är en 
best-practice-baserad lära, där kunskapen hela tiden befinner sig i omvandling, alltefter-
som aktiva projektledare provar nya sätt, beskriver dem för andra, skriver och talar om 
dem, tills de till slut dokumenteras, exempelvis i nya versioner av dokument såsom 
PMBOK. Redan i dag kan man se en sådan utveckling om man jämför den senaste 
versionen av PMBOK (från 2013) med den föregående (från 2009). Den senaste 
versionen inleds med ett förhållande omfattande avsnitt om förändringsledning; något 
som inte behandlades alls i samma omfattning i den tidigare versionen av dokumentet, 
och som kan ses som ett uttryck för ett behov av att inkorporera nya perspektiv och 
färdigheter i projektledningsläran. 

Läs mer 

Hallin, A. (submitted). Projects and sustainability – a bad fit? Deconstructing the 
PMBOK. 
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3 Samverkan och innovation 

Magnus Hoppe 

Det blir allt viktigare att se samverkan som central i olika organisationers utveckling. Det 
kan handla om att utveckla nya produkter, tjänster eller nya sätt att arbeta. För att beskriva 
hur detta går till använder många begreppet innovation, där man betonar en organisations 
förmåga att anpassa sig till och driva på samhällsutvecklingen genom nya produkter, 
tjänster och processer. Naturligtvis gäller detta också offentliga organisationer, där många 
frågar sig hur innovation i offentlig sektor kan eller bör gå till. Den här texten ger ett 
exempel på hur man inom en kommun arbetar för att bli mer innovativ och hur detta 
också utmanar den existerande organisationen. Utgångspunkten är innovation i sam-
verkan, där artikeln bland annat tar upp hur kollaborativ innovation formas samt vilka 
roller som behöver fyllas för att göra det möjligt. 

Behov av förnyelse 

Det finns ett ökat missnöje med hur offentliga organisationer fungerar och styrs, och då 
särskilt den styrningspraktik som brukar betecknas New Public Management (NPM). Från 
att på 1980-talet ha varit ett nytt och fräscht sätt att angripa tidigare års stelbenta byråkrati 
har NPM blivit allt mer ifrågasatt. Den då nya lovande styrningen uppfattas numer allt 
oftare som ett problem som behöver åtgärdas. Den flexibilitet man ville skapa genom 
NPM blev inte alls som man hoppats. Istället framstår NPM-styrningen som stelbent och 
ironiskt nog med liknande problem som tidigare byråkratier. 

Vi behöver alltså utveckla nya sätt att styra offentliga organisationer, men vi har svårt 
att lämna dagens inarbetade organisationsformer och processer. Styrformerna har fått ett 
egenvärde, och många inom de offentliga organisationerna har vant sig att jobba uppdelat, 
”i stuprör” som flera av våra informanter uttrycker det, som leder till stagnation och svagt 
resursutnyttjande. De offentliga organisationernas behov av att kunna anpassa sig till olika 
sammanhang och komplexa samhällsbehov, blir nedprioriterat och svårhanterat. 
Nytänkande kring hur vi styr offentlig verksamhet, men också hur vi utvecklar det som är 
gemensamt i samhället, välkomnas därför, åtminstone på pappret. 

Kraven på offentliga organisationer ökar dessutom allt mer och i snabbare takt än de 
resurser som finns tillgängliga på traditionellt sätt, genom skatter och avgifter. För-
ändringstrycket är i och med det stort. Men vi har tyvärr inte någon klar lösning på hur 
nya organisationsformer kan utvecklas och användas. Vi vet att vi bör förändra oss, men 

”Innovation och utveckling är viktigt, men att upprätthålla existerande 
organisation och planer är ännu viktigare.” 
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mot vad? Om det fanns en självklar lösning, skulle många redan ha anpassat sig, men vi är 
inte där än. Istället står vi fortfarande tvekande inför frågan om samhället kan, och i så fall 
hur, finna nya sätt att mobilisera gemensamma resurser för att svara upp mot med-
borgarnas behov som synes näst intill omöjliga att mätta? 

På jakt efter nya organisationsformer 

För att pröva sig fram mot nya organisationsformer, skapades inom en kommun en 
tvärfunktionell grupp som fick till uppgift att göra det som krävdes för att utveckla social 
hållbarhet inom några stadsdelar i kommunen. Medarbetare från bland annat fritids-
verksamhet, socialt arbete och skola engagerades. Målen var flera, där punkterna ger en 
uppfattning av de viktigaste. 

 Verksamheterna skall föras närmare medborgarna (och inte styras från kommun-
huset), 

 Samverkan mellan olika kommunala verksamheter skall öka (men även 
samverkan med andra, externa aktörer), eftersom samma medborgare kan 
behöva olika former av stöd, och 

 Medborgarnas behov skall i första hand tillgodoses lokalt (eftersom olika behov 
kan finnas i olika stadsdelar). 

Tanken med utvecklingsprojektet var att bygga kunskap och finna nya fungerande arbets-
sätt som sedan kunde spridas till andra stadsdelar i kommunen. På detta sätt ville man nå 
organisatorisk förnyelse. Ett sätt att beskriva detta är att man sökte innovation i kom-
munens processer och tjänster men också en bättre förståelse för hur kommunen kunde 
bli mer innovativ i sitt sätt att förhålla sig till nya problem. 

När kommunen väl påbörjade projektet kom också flera forskare att involveras. Detta 
gjordes genom existerande kontakter på Mälardalens högskola, men även kontakter 
skapade genom Samhällskontraktet. Samverkan, inte bara inom den egna organisationen, 
utan även med andra aktörer i närområdet sågs av kommunen som en del av den lösning 
man i projektet strävade efter. Ett av de forskningsspår som etablerades genom 
kontakterna gällde att från ett innovativt perspektiv följa utvecklingsprocesserna.  

Under drygt två års tid har jag därför följt med i utvecklingen av stadsdelarna, pratat 
med medarbetare, chefer och andra initierade. Både formella och informella samtal har 
lett framåt, liksom deltagande i gemensamma möten och andra samtal. Dessutom skrev vi 
en gemensam ansökan om medel från Vinnova för att utveckla processer som skulle 
fånga upp problem vid utvecklingsarbeten och från den kunskapen söka ändra i 
existerande strukturer för att underlätta innovation. Tyvärr avslogs ansökan, men diskus-
sionen kring den gav viktig kunskap och utvecklade just de samarbeten som varit en 
angelägen aspekt i sökandet av nya styr- och organisationsformer. Diskussionen fortsätter 
med allt fler intresserade, varför arbetet inte kan sägas vara avslutat. Trots, eller tack vare, 
det finns det redan nu en del intressanta resultat att berätta om. 
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Kollaborativ innovation 

Att gå över gränser, inom och utom den egna organisationen, är ett sätt att aktivt arbeta 
med innovation. Angreppssättet är populärt, vilket bland annat märks i hur begreppet open 
innovation sprids och används i allt fler sammanhang. 

För att lyckas i denna samverkan för innovation, behöver ett antal roller fyllas. I det här 
kommunala projektet blev det tydligt att även jag som forskare kunde ta aktiv del i 
utvecklingsprojektet genom att främst ikläda mig rollen som så kallad katalysator (vilket 
förklaras i tabellen nedan). Övriga roller fylldes av personer från den egna kommunala 
organisationen. 

Tabell 1. Roller i kollaborativ innovation (utvecklad från Crosby et al., 2017) 

Roll Beskrivning Kollaborativ aktör Exempel på aktivitet 

Sponsor 
Auktoritet med möjlighet att 
tilldela resurser 

Politiker, direktörer, 
(srateger) 

Fattade beslut om projektet och tilldelade 
medel för genomförande 

Advokat 
(Informella) auktoriteter som 
påverkar mobiliseringen av 
resurser  

Strateger, (forskare), 
(gruppchefer) 

Samordnade intressen och lobbade för att 
projekt och aktiviteter skulle bli av. 

Katalysator 
Personer som stör existerande 
organisation och stöder 
kollaboration 

Strateger, forskare, 
(gruppchefer) 

Initierade nya diskussioner och handlingar 
som resulterade i ny kunskap och nya 
erfarenheter 

Implementerare 
Får saker och ting gjorda i 
områden utan regler och 
procedurer  

Gruppchefer, grupp-
medlemmar, (strateger) 

Samordnade personer från olika delar av 
organisationen i ett nytt sammanhang 
kopplat till stadsdelar. 

Koordinatörer 
Koordinerar organisatoriska 
aktiviteter för att skapa 
kollaborativ innovation 

Strateger, gruppchefer, 
(forskare i ansöknings-
processen) 

Förankrade idéer och samordnade det här 
projektet med kompletterande aktiviteter på 
andra håll i organisationen. 

Under projektets gång kunde jag iaktta hur de jag mötte i den kommunala organisationen 
både själva agerade i en roll, men också hänvisade till andra som aktiva i processen för att 
skapa organisatorisk förnyelse. Jag själv blev också mer aktiv i samband med den gemen-
samma ansökan om ytterligare utvecklingsmedel från Vinnova. 

De främsta aktörerna var gruppchefer och strateger som båda sökte driva på 
processerna både uppåt i den kommunala hierarkin (strateger mot politisk nivå) och nedåt 
(gruppchefer mot medarbetarnivå). Däremellan skedde också avstämningar för att över-
sätta de strategiska nivåernas fokus mot ord och politik med mer praktiska aspekter. Det 
senare för att projektet skulle vara relevant för medarbetarnas då de hjälpte invånarna i de 
områden man riktade sig till. 

Att döma av modellen så är alla nödvändiga roller fyllda för att åstadkomma kollabora-
tiv innovation, vilket åtminstone teoretiskt skapade en god grund för att lyckas. Man får 
dock inte glömma att utvecklingsprojektet var en pilotstudie som genomfördes delvis 
utanför ordinarie verksamhet. Den kommunala organisationens strukturer och processer 
ändrades inte för att passa in i utvecklingsprojektet. Tvärtom, var man i utvecklings-
projektet styrd av hur kommunen redan fungerade, vilket stundtals skapade problem då 
andra prioriteringar gick före och att andra personer man ville samarbeta med inom den 
kommunala organisationen var låsta till existerande strukturer. 
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Genom formandet av projektet skapades en skillnad mellan de som var med i projektet 
och de som var utanför detsamma (vilket är intressant att reflektera kring i relation till vad 
vi tar upp i kapitel 7). Samarbetet där emellan blev bitvis svårt då utvecklingsprojektet 
respektive ordinarie verksamhet fungerar olika och bygger på olika tankar om hur man 
skall arbeta inom en kommunal organisation. Det kan därför inte anses konstigt att det 
etablerade och invanda kom att ange ramarna för hur utvecklingsprojektet bland annat 
skulle rapporteras och fungera. Det gick och går att tänka nytt, men det nya behöver hela 
tiden anpassas till det som redan finns. Även om många inser att framtiden inte ligger i att 
hålla kvar vid det gamla, är det gamla ändå det som styr ramarna för hur nya arbetssätt 
kan utvecklas. 

Svårt att förändra existerande strukturer  

Med projektet har ett arbete med att skapa innovation och göra organisationen mer 
innovativ påbörjats, men det är ännu inte klart vilka långsiktiga effekter utvecklingsarbetet 
får eller vilken roll de mer kollaborativa inslagen i innovationsarbetet spelar. 

Om vi lämnar denna fråga obesvarad, kan vi ändå konstatera att det inte bara är den 
studerade kommunen som söker sig fram mot nya styrformer och sätt att organisera 
verksamheten. Innovation har samtidigt blivit ett populärt ord i både privata och 
offentliga sammanhang. Det är också ganska lätt att prata om innovation. Nästan allt som 
kan uppfattas som nytt kan också ges den titeln. Dessutom är det fint att vara innovativ, 
då det visar att organisationen vill och kan utvecklas och därmed bidrar till tillväxt, nya 
arbetstillfällen och konkurrenskraft. Granskar vi hur offentliga organisationer beskriver 
sig själva så är det också många som påstår sig vara innovativa och pekar på olika system 
och processer som skall gynna utvecklingen av det nya, och då särskilt produkter och till 
viss del tjänster. Mycket av det som görs är också bra, men all denna aktivitet döljer 
samtidigt ett problem med att de offentliga organisationerna inte uppvisar någon större 
förmåga att ändra sig själva, ändra hur de finansieras och stöds, ändra hur medarbetare 
och medborgare arbetar tillsammans och ändra de samhälleliga nyttor man utför. 

De flesta offentliga organisationer försöker således framstå som innovativa samtidigt 
som svårigheterna att skapa större förändringar i existerande strukturer gör att deras 
faktiska innovationsförmåga framstår som svag. Här går det att återkoppla till kapitlets 
inledning om missnöjet med New Public Management, men också svårigheterna att 
komma ifrån de uppbyggda strukturerna. Mycket nytt går att utveckla, men styrformerna i 
sig är svåra att komma åt, där flera kommuner istället för att själva söka utveckla sin 
innovationsförmåga i stor utsträckning har överlåtit det till de företag som de upphandlar. 

Vad det här forskningsprojektet ändå visar är att en kommun kan ta initiativ för att 
arbeta på nya sätt och att man i denna satsning har aktörer som agerar tillsammans för att 
åstadkomma kollaborativ innovation (som tabell 1 beskriver). Det finns alltså en intern 
rörelse på väg mot något annat; en rörelse som har det stöd som åtminstone teoretiskt 
behövs för att lyckas. Trots det, har utvecklingsprojektet ännu inte kunnat påverka den 
övriga organisationen i någon större omfattning. Det blir då naturligt att fråga sig varför, 
där ett möjligt svar avslutar detta kapitel. 
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Stabilitet är viktigare än innovation 

Innovation och utveckling är viktigt, men att upprätthålla existerande organisation och 
planer är ännu viktigare. I mitt material har jag noterat att den svaga kommunala 
ekonomin bestämmer ramarna på ett mycket tydligt sätt. Först och främst skall existe-
rande behov tillfredsställas. Allt annat, likt en försöksverksamhet som syftar till att skapa 
något nytt men med osäkert värde, kommer i andra hand. Även om många styrdokument 
och uttalanden framhåller vikten av samarbete och nya sätt att arbeta, innebär det inte 
automatiskt att det ges prioritet före det som är invant och förgivettaget. 

Den kommunala organisationen fortsätter på detta sätt att söka sig framåt, om än med 
händerna bakbundna av det existerande och då inte minst invanda sätt att arbeta. Till det 
kommer en otydlighet om alternativen, om det finns något mer konkret och fungerande 
som döljer sig bakom tämligen stora och vida begrepp som samverkan och gemensamma 
intressen? Det nya man söker, att döma av det material jag har att tillgå, är en rörelse bort 
från den tydlighet i gränser och verksamhet som hittills präglat det offentliga, vilket inte är 
så enkelt att släppa. Det nya ställer också besvärliga frågor. Till exempel kan man fråga sig 
om likabehandling och demokratisk förankring måste ge vika om vi tillåter en mer 
experimentell och föränderlig verksamhet? En tillbakablickande trygghet som nås genom 
stabilitet i uttryck behöver då vägas mot en trygghet som formas genom en organisatorisk 
anpassningsförmåga till nya sammanhang, men vem ansvarar för detta: tjänstemännen, 
politikerna eller kanske båda fast på nya sätt? 

Frågorna hopar sig mer än svaren i slutet av det här kapitlet, och det finns här ett val 
att göra i hur den här texten kan avslutas. Å ena sidan kan texten avslutas i moll då det är 
svårt att urskilja några konkreta alternativ till hur kommuner fungerar idag. Dagens struk-
turer och invanda sätt försvårar en utveckling bort från NPM. Å andra sidan kan texten 
avslutas i dur, genom att konstatera att det finns många inom den kommunala 
organisationen (och annars) som inte alls är nöjda med dagens situation och också agerar 
för att göra något åt det. Jag väljer det senare, där jag hoppas att den här texten kan 
inspirera engagerade medarbetare och offentliga organisationer till att söka göra något 
nytt genom att bygga upp ett stöd och en process för att skapa organisatorisk förnyelse. 
Modellen, som jag presenterar i tabell 1 ovan, kan då fungera som en checklista för hur 
det hela skall organiseras, åtminstone om man aspirerar på att göra något som kan liknas 
vid kollaborativ innovation. 

Läs mer 

Hallin, A., Guziana, B., Hoppe, M., & Mörndal, M. (2014). Styrning och samverkan för hållbar 
stadsutveckling – förstudierapport. Mälardalens Högskola. 

Hoppe, M. (2017). Local coordination across structures. Konferenspapper presenterat på 
IRSPM, Budapest, Ungern. 

Hoppe, M. (2017). New Public Organizing - Towards collaborative innovation in the public sector. 
Konferenspapper presenterat på Nordic Academy of Management (NFF), Bodø, Norge.  
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4 Samverkan och medborgarförslag 

Bozena Guziana 

Det ökade intresset för deltagardemokrati har lett till utvecklingen av olika former av 
demokratiska innovationer på lokal nivå. Denna studie undersöker kommunernas arbete 
med det demokratiska instrumentet medborgarförslag (MF) som ett exempel på en 
demokratisk innovation där medborgare, främst de utan rösträtt, såsom barn och invånare 
med utländsk bakgrund, involveras. Speglar kommunernas arbete med medborgarförslag 
instrumentets intentioner? Har kommunerna försökt att minska den administrativa 
bördan knuten till hanteringen av medborgarförslag? Bidrar designen av instrumentet till 
utveckling av medborgarfärdigheter? Resultatet av studien visar att intentionerna med 
medborgarförslag har gått förlorade då information om detta instrument och även 
utformning av det visar på bristande anpassning till målgrupperna. De flesta kommuner 
har inte heller designat instrument för att undvika en onödig arbetsbörda; inte heller för 
att öka medborgarfärdigheter. Dessa tillkortakommanden kan förklaras av spridning av 
instrumentet bland kommuner genom en ”oreflekterad (simpel) imitation”, men också 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bristande agerande som ”policy entreprenör”, 
och kanske till och med av formaliseringen av instrumentet. 

Deltagardemokrati 

Under de senaste decennierna har medborgarnas politiska engagemang ändrats från ett 
deltagande i politiska partier och andra traditionella organisationer till mer direkta och 
individualiserade former. Möjligheterna till inflytande och delaktighet i Sverige mellan de 
allmänna valen i Sverige har bland annat diskuterats inom ramen för två statliga 
utredningar kring demokratifrågor (1997–2000, 2014–2016). Den första utredningens 
slutrapport förordade utveckling av deltagardemokrati med förstärkta inslag av den 
deliberativa demokratiteorin: ”Alla medborgare bör ges möjligheter att delta i breda 
diskussioner också före beslut och mellan valen”. Slutrapporten från den andra 
demokratiutredningen har den talande titeln “Låt fler forma framtiden!”. 

För att möta denna utveckling mot deltagardemokrati har olika former av demokratiska 
innovationer utvecklats, såsom medborgarpaneler, rådslag, medborgardialoger, medborgar-
budgetar, och e-petitioner. Dessa innovationer anammas på nationell, men främst på lokal 
nivå med en kommunalisering av demokrati som resultat. De nya initiativ och arenor för 

”Det är därför häpnadsväckande att inte alla kommuner i sin information om 
medborgarförslag förtydligar att förslagsrätten gäller även barn, ungdomar och 
personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt.” 
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politiskt deltagande syftar främst till att involvera medborgare mellan valen. Att ge röst åt 
dem utan formell rösträtt, exempelvis ungdomar, barn och invandrare, är ett annat syfte. 

Medborgarförslag (MF) är ett exempel på en demokratisk innovation för deltagande som 
infördes genom en ändring i kommunallagen den 1 juli 2002 och som uppfyller dessa två 
syften. Enligt kommunallagen innebär Medborgarförslag att den som är folkbokförd i en 
kommun eller i ett landsting har rätt att väcka ett ärende i fullmäktige inom ramen för de 
frågor som ligger inom kommunens eller landstingens ansvarsområden. Förslagsrätten 
gäller även barn, ungdomar och utländska medborgare utan lokal rösträtt. 

Sedan instrumentet introducerades har nettoinvandringen i Sverige ökat från 3,17 
invandrare per tusen invånare år 2005 till 5,69 år 2015. MF har spridits till mer än hälften 
av alla svenska kommuner. Under 2015 lämnades 4 500 förslag in och antalet ökar stadigt. 
Hantering av ett enskilt medborgarförslag beräknas ta ungefär 12 arbetstimmar i anspråk 
och kostar i genomsnitt 4 800 kr. Enligt en undersökning genomförd av SKL (2015) 
bifalldes endast 14 % av inlämnade MF, medan 33 % avslogs och 9 % återemitterades. Så pass 
mycket som 44 % av förslagen förklarades besvarade, vilket innebär att ett arbete eller en 
utredning redan pågår i enlighet med ett tidigare beslut/uppdrag. Utöver denna statistik är 
emellertid utvärderingarna av MF begränsade; hur kommunerna arbetar med målgrupps-
anpassning och hur de arbetar med instrumentet effektivt har inte alls följts upp. 

Medborgarförslag 

Medborgarförslag som exempel på samverkan med medborgare har i denna studie 
studerats på två sätt. Dels har en kvalitativ analys av den information som finns tillgänglig 
om medborgarförslag på samtliga kommunala webbplatser genomförts, dels har inkomna 
medborgarförslag under 2013–2015 i Eskilstuna kommun studerats. Informationen om 
medborgarförslag på de kommunala webbplatserna har analyserats med fokus på 
inkludering, medborgliga färdigheter, begränsad deliberation och effektivitet. Här kan nämnas att 
inkludering och bidrag till medborgerliga färdigheter lyftes fram som viktiga aspekter vid 
införandet av instrumentet. I denna text presenteras emellertid endast inkludering och 
effektivitet. 

Resultat visar att 188 kommuner hade information om MF på sin webbplats och att det 
är en stor variation mellan kommunerna avseenden de studerade aspekterna. Omfånget av 
informationen om MF varierar också avsevärt, från 50–100 ord (hos några få av 
kommunerna) till 500–700 (hos merparten av kommunerna). Ett tiotal kommuner länkar 
dessutom till specifika dokument som beskriver rutinerna för MF. Dessa dokument finns 
tillgängliga som information för medborgarna men de har snarare karaktär av ett intern 
dokument i enlighet med kraven i kommunallagen på att en arbetsordning för fullmäktige 
ska innehålla föreskrifter för hur MF ska handläggas. 

Inkludering 

MF är ett instrument för ökat politiskt engagemang, både mellan valen och även för dem 
utan rätt att delta i den representativa demokratin. Det är därför häpnadsväckande att inte 
alla kommuner i sin information om medborgarförslag förtydligar att förslagsrätten gäller 
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även barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal 
rösträtt. Det är kanske ännu mer förvånande att ett par kommuner i sin information om 
MF vänder sig till barn och ungdomar, men inte till personer med utländsk bakgrund. 

Den språkliga tillgängligheten, som till exempel lättlästheten och översättningar till flera 
språk, utgör en viktig del av inkluderingen. Man kan gå så långt som att hävda att den 
språkliga tillgängligheten är en självklarhet för ett instrument som syftar till ökad 
delaktighet av barn, ungdomar och invandrare. Studien visar emellertid att väldigt få 
kommuner har tänkt på det. I väldigt få fall då kommunen tillhandahåller information om 
den kommunala organisationen på engelska ingår i denna även information om MF, eller 
andra möjligheter att engagera sig i den lokala demokratin. Vidare används ofta ett svårt 
språk, där begrepp och formuleringar från kommunallagen känns igen. Processen för hur 
förslaget behandlas kan till exempel beskrivas på följande sätt: ”Medborgarförslaget 
remitteras till berörd nämnd och skall beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att förslaget väckts. När beslut i kommunfullmäktige skall fattas skall 
förslagsställaren underrättas och denne har rätt att yttra sig i kommunfullmäktige.” 
Tillägas kan att inga fall med information om medborgarförslag ’på lätt svenska’ 
identifierades. 

Det är också förvånande att möjligheterna för inlämningen av MF varierar så mycket 
mellan kommunerna. Samtliga kommuner informerar om att MF kan lämnas in person-
ligen eller med post, men endast 27 % av kommunerna tillhandahåller en e-tjänst, och 
ännu färre, 25 %, tillåter att medborgarna skickar in ett medborgarförslag via mejl, vilket 
möjligen är det enklaste sättet för ungdomar och barn. 

Effektivitet 

Trots att hantering av inkomna MF är resurskrävande visar resultaten från denna studie 
att kommuner i ytterst begränsad omfattning försöker minska antal inkomna MF som 
gäller redan pågående projekt. Medborgarna uppmanas att innan de lämnar in ett MF ”ta 
reda så mycket fakta som möjligt. Kontakta berörda politiker och tjänstemän för att sätta 
dig in vad är redan på gång” eller ”kolla runt på vår hemsida eller kontakta oss för mer 
information”. Endast 21 % av kommunerna tillhandahåller listor med inkomna medbor-
garförslag eller hänvisar till protokoll, vilket skulle minska risken för att liknande förslag 
lämnas in och behöver hanteras. 

En oreflekterad imitation?  

Hur kan man tolka resultaten från denna studie? Huruvida en kommun anammar en viss 
innovation eller reform avgörs ofta av en mix av både interna och externa drivkrafter. 
Från ett policyspridningsperspektiv kan man se MF som ett instrument för ökad 
delaktighet som sprids bland kommuner där de ofta härmar varandra och anammar 
instrumentet utan att fundera kring införandet på djupet, t.ex. målsättningar med 
införandet, hur designen ska anpassas till målgrupperna och hur effektiviteten ska ökas. 

Vad kan förklara spridningen av MF bland svenska kommuner genom denna 
oreflekterade imitation? Möjligen har SKL en avgörande roll som en viktig aktör i 
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spridningen av MF. Medan SKL tillhandahåller ett rikligt utbud av material om med-
borgardialog begränsas informationen om MF till ett par faktablad och en undersökning 
från 2015.1 Detta tyder på att SKL inte fungerar som policy entreprenör för MF. Varför SKL 
inte har valt att i större utsträckning engagera sig i spridningen av MF går utanför ramen 
för denna studie men intressant att notera är att organisationen avstyrkte 
Demokratiutvecklingskommitténs förslag 1996 om motionsrätt för medborgare. 

Vidare är själva begreppet ”medborgarförslag” exkluderande. Eftersom en av de 
viktigaste målgrupperna är just personer som saknar svenskt medborgarskap är det 
förvirrande att detta initiativ kallas medborgarförslag. I själva verket handlar det egentligen 
om invånarförslag, eftersom bara de som är skrivna i kommunen får lägga förslag just där. 
Denna förvirring vad gäller terminologi förekommer också i andra kommunala initiativ 
för ökat deltagande, till exempel vad gäller Medborgarslussen i Umeå kommun. Det finns 
emellertid också exempel på kommuner som har bytt terminologi från medborgare till 
invånare när man talar om invånardialog (till exempel Västerås och Kungsbacka) eller till 
och med invånarförslag. Det är dock anmärkningsvärt att SKL fortfarande använder den 
medborgarbaserade termen medborgardialog. 

Avslutningsvis kan nämnas att MF, i och med regleringen i kommunallagen, intar en 
speciell ställning bland andra initiativ för ökat deltagande i Sverige som till exempel e-
petitioner och medborgar/invånardialoger. Effekten av detta är dock paradoxal. Å ena 
sidan kan lagstiftningen ha bidragit till spridningen av MF; å andra sidan kan denna 
formalisering ha bidragit till nackdelar, t.ex. bruket av ett alltför byråkratiskt språk i 
informationen till invånarna. 

Läs mer 

Guziana, B. (2017). Local democracy initiatives in Sweden: Inclusive or exclusive 
participatory democracy? in Advances in Sustainable Development Research. 23rd International 
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5 Samverkan mellan stolarna 

Stina Primér (f.d. Hansson) och Malin Ström 

Vissa medborgare hamnar mellan stolarna när de behöver hjälp med något som kräver att 
flera offentliga organisationer samverkar. För att förstå detta bättre genomfördes en 
studie som syftade till att bättre förstå mellanrum som uppstår på grund av bristfällig 
samverkan. Vi lade stor vikt vid att framföra intervjudeltagarnas, de anställdas, egna 
beskrivningar för att få en verklighetstrogen bild av hur det är att arbeta inom offentlig 
sektor. Berättelserna fångar behovet av en särskild kompetens hos handläggarna att kunna 
balansera professionellt omdöme med regler och riktlinjer. Studien, som innehåller 
beskrivningar av både strukturella och praktiska problem, visar vidare att man behöver 
göra omprioriteringar i samverkande organisationer för att ställa stolarna närmare 
varandra. 

Inom den offentliga sektorn arbetar man med att hjälpa människor att leva fullgoda liv. 
Det finns många organisationer som samarbetar för att upprätthålla vår välfärd. Dessa 
organisationer drivs oftast som byråkratier där regler och riktlinjer kan säkerställa att alla 
medborgare får den hjälp de behöver och att alla har samma rätt till det. Riktigt så blir 
dessvärre inte resultatet; vissa människor hamnar mellan stolarna. Det är när samverkan 
mellan eller inom organisationerna misslyckas som mellanrum uppstår. Vissa människor 
som är i behov av hjälp blir flyttade mellan olika instanser, utan att få hjälp. Det är därför 
väsentligt att organisationer kan samverka på ett bra sätt. Men hur kan offentliga 
organisationer samverka så att medborgare inte faller mellan stolarna? 

Studien: samverkan kring "tunga fall" 
För att få en inblick i hur samverkan kan te sig inom offentlig sektor intervjuades chefer 
och medarbetare från tre samverkande offentliga organisationer. Totalt medverkade tre 
chefer, en från varje organisation, samt fem medarbetare. Från en av organisationerna 
deltog en medarbetare medan det deltog två medarbetare var från de två andra 
organisationerna. Organisationerna som samarbetar och som bidragit i vår studie är 
Arbetsförmedlingen och två kommunala förvaltningar, där den ena arbetar med 
arbetspraktik och den andra med vuxenutbildning. Organisationerna är verksamma inom 
en av Sveriges största kommuner och samarbetar dagligen med varandra. Alla som varit 
med i studien arbetar med vad de beskriver som de ”tunga fallen”, vilket syftar på 
individer som har svårt att finna sysselsättning och som riskerar att falla mellan stolarna. 

”En spännande tendens var dock att cheferna upplevdes vara lite mindre bundna 
vid riktlinjerna jämfört med medarbetarna.” 
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Det kan till exempel handla om ungdomar som förblir sysslolösa och som riskerar att 
istället vända sig till kriminalitet. 

Syftet med intervjuerna var att förstå den medverkandes egen åsikt och egen syn på 
samverkan och fördelning av arbete mellan samverkande organisationer. För oss var det 
viktigt att cheferna och medarbetarna fick en klar och tydlig röst genom denna studie 
eftersom det är just de som äger kunskapen om hur det faktiskt är att arbeta med 
samverkan i offentlig sektor. 

Inom kommunen som varit med i studien finns ett program för att hjälpa den grupp 
ungdomar som anses ha det svårare än andra att finna sysselsättning. Programmet 
uppmärksammades av Sveriges regering som valde att skapa en rikstäckande delegation 
för dessa ungdomar. Utifrån den här delegationen är det tänkt att Arbetsförmedlingen 
tillsammans med kommunala organisationer ska skapa lösningar och hjälpa ungdomarna 
genom att arbeta över organisationernas gränser. När kommunen som bidragit i vår studie 
började arbeta med regeringens delegation satte de ihop en grupp med chefer från 
relevanta organisationer. Uppgiften för denna chefsgrupp var och är att arbeta med att 
skapa lösningar för ungdomarna i kommunen. Det är personer från denna grupp som har 
medverkat i studien. Medarbetarna som deltog i studien valdes ut av cheferna med 
utgångspunkt i att det, enligt dem, finns anställda som är bättre än andra på att undvika att 
klienter hamnar mellan stolarna. Genom att inkludera både chefer och medarbetare i 
studien var tanken att vi skulle få tillgång till flera perspektiv där chefer kunde redogöra 
för strukturer medan medarbetare befann sig närmare klienterna och därmed hade tillgång 
till klienternas perspektiv. Under intervjuerna fann vi inga tydliga skillnader i hur chefer 
och medarbetare arbetar och tänker kring samverkan och mellanrum. En spännande 
tendens var dock att cheferna upplevdes vara lite mindre bundna vid riktlinjerna jämfört 
med medarbetarna. 

Under intervjuerna framkom det att alla medverkande har många regler och riktlinjer 
att arbeta efter, både inom den egna organisation och de andras. Organisationerna kan 
alltså bekrivas som byråkratiska. De anställda har ofta inga problem med att följa dessa 
riktlinjer men samtidigt vill de göra det som är bäst för sina klienter, vilket inte alltid 
stämmer överens med regler och riktlinjer. Hur intervjudeltagarna agerar i dessa fall 
varierar. Vissa väljer att arbeta enligt riktlinjerna då alla klienter ska behandlas lika för att 
det inte ska uppstå orättvisa. Andra berättar att de tar beslut som är emot riktlinjerna då 
de vet att det är det bästa för klienten, sedan väljer de att inte berätta detta för de 
organisationer de samverkar med. I studien framkom även att det bland intervjudeltagarna 
finns en viss osäkerhet; de intervjuade talar om att de har förtroende för den egna 
organisationen men att de blir osäkra på vad som händer med klienter när dessa lämnas 
över till en annan organisation. Flera av de medverkande i studien talar även om 
betydelsen av fysisk närhet. Samverkan mellan organisationer skulle kunna förbättras om 
dess representanter skulle sitta under samma tak, hävdar de, eftersom det skulle underlätta 
kommunikationen och förflyttningen av klienter mellan organisationerna. 

Samverkansmodell – samverkan i balans 

Hur ska organisationer i den offentliga sektorn kunna samarbeta så att deras klienter inte 
försummas? De anställda själva och organisationerna i stort vill hjälpa alla. Skillnaden är 
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att de anställda befinner sig på samma plats som klienterna, men att de samtidigt måste 
arbeta i enlighet med den individuella organisationens regler och riktlinjer. De anställda 
besitter ett professionellt omdöme som innefattar erfarenhet av hur man bäst hanterar 
olika klienter. Detta professionella omdöme hämmas dock av regler och riktlinjer som 
skapats högre upp i organisationerna, där har man inte samma insyn i det vardagliga 
arbetet.  

Inom den offentliga sektorn har olika insatser skapats för att förbättra samverkan, t.ex. 
Samordningsförbundet, men dessa kan te sig som paradoxer då även dessa insatser har 
skapats högt upp i hierarkierna. Det som skapas och planeras organisationsövergripande 
kan tänkas ha fördelen av att inneha en likabehandlingsprincip gentemot klienter. 
Reglerna och riktlinjerna kan sägas finnas till för att hjälpa så många som möjligt på ett 
rättvist sätt förutsatt att deras problem också överenstämmer med utgångspunkterna för 
reglerna och riktlinjerna. På det här viset försummas de individer som inte passar in i 
normens mall. 

Med utgångspunkt i vår studie drar vi slutsatsen att de offentliga organisationerna 
måste bli bättre på att balansera professionellt omdöme å ena sidan och regler och rikt-
linjer å andra sidan. Det vill säga att de måste kunna ta tillvara på den kunskap som de 
anställda har genom sitt vardagliga arbete. De anställda måste ständigt anpassa sig till 
regler och riktlinjer, men för att kunna hjälpa vissa klienter måste de också kunna finna 
utrymme till att göra det. Regler och riktlinjer utgör en standard som kan vara fördelaktig 
eftersom de säkerställer att klienter behandlas rättvist. Vissa klienter passar dock inte in i 
en standardlösning. Det måste gå att skapa situationsanpassade lösningar för de med 
särskilda behov, annars hamnar klienterna mellan stolarna. 

En första modell 

För att kunna svara mer konkret på hur offentliga organisationer ska kunna samarbeta 
bättre skapade vi en modell (se figur 1 nedan), som beskrivs utförligare i vår uppsats 
Tillsammans mellan stolarna. På vänster sida finns de faktorer som påverkar samverkan 
positivt. På höger sida finns de faktorer som påverkar samverkan negativt. Pilarna som 
pekar mot samverkan symboliserar därmed en positiv påverkan, medan pilarna som pekar 
från symboliserar en negativ påverkan.  

 

Figur 1. Modell Samverkansfaktorer 
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En andra modell 

Sambanden mellan samverkan och faktorerna bör dock inte ses så svart och vitt; regler 
och riktlinjer och uppdelning är inte enbart negativa. Det ska inte tolkas som att vi syftar 
till att eliminera dessa faktorer. Vi har därför gjort en ny modell (Modellen Samverkansvåg, 
se figur 2) för att tydligare visa på att det är en balans mellan dessa faktorer som vi 
förespråkar. Därmed måste faktorerna balanseras för att uppnå en god samverkan. Idag 
väger dessvärre den högra vågskålen tyngre i den samverkanssituation som vi studerat. 

 

Figur 2. Modell Samverkansvåg 

Som nämnts skapas regler och riktlinjer för att täcka en majoritet, men det finns de som 
inte passar in i en sådan standard. Regler och riktlinjer är nödvändiga och har sina 
fördelar, men de kan i brist på anpassningsbarhet hindra samverkan. Anställda från olika 
organisationer är ändå tvungna att anpassa sina samarbeten efter varandras regler och 
riktlinjer. Ett tydligt exempel på det här är att olika organisationer har olika sekretessavtal, 
därmed har de inte samma information om de gemensamma klienterna vilket i sin tur gör 
att gemensamma beslut inte kan byggas på samma underlag. 

Uppdelningen av bland annat arbetsuppgifter kan ses som en lösning på många 
problem. Vissa vill skapa speciella grupper för att hantera de klienter som riskerar att 
hamna mellan stolarna. Ett exempel på det här är när intervjudeltagarna önskar en 
arbetsgrupp under samma tak. Det här ser vi som en paradox eftersom det finns mellan-
rum mellan grupper. Genom att skapa en ny grupp för att täcka mellanrummen skapas 
det istället nya mellanrum gentemot den nya gruppen. 

Istället för att dela upp och sätta upp gränser genom regler och riktlinjer måste det 
skapas handlingsutrymme, och då gärna ett organisationsöverskridande gemensamt 
handlingsutrymme. De anställda behöver detta handlingsutrymme för att utnyttja sina och 
varandras professionella omdömen, och därmed möjliggöra situationsanpassning. Genom 
ett utvidgat handlingsutrymme ökar möjligheterna för de anställda att ta egna initiativ 
vilket kan brygga över mellanrummen och föra stolarna närmare varandra. 
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En person som intervjuades uttryckte att hon har större förtroende för regelverket än 
för den faktiska organisationen. Vi beskriver det man litar på som relaterat till legitimitet. 
Idag verkar stor legitimitet ges till regler och riktlinjer, medan vi anser att mer legitimitet 
behöver ges åt professionerna. Reglerna och riktlinjerna beskrivs, av intervjudeltagarna, 
som att de bestäms över deras huvuden. Det professionella omdömet däremot används 
dagligen i samarbeten. Genom att utveckla legitimitet kopplat till professionerna skulle det 
bli möjligt att bättre balansera legitimiteten som nås genom regler och riktlinjer. 

De tre representerade organisationerna prioriterar olika saker. Även om en insats görs 
för samverkan dem emellan uppstår missnöje eftersom insatsen prioriteras olika högt. Här 
ställs det normala mot det avvikande, där olika organisationer har olika behov av att 
prioritera sin kärnverksamhet. Olikheterna vad gäller synen på kärnverksamhet skapar 
även det spänningar i samverkan och det blir svårare att hantera de tunga fallen. Rela-
tioner måste vara ömsesidiga för att fungera. 

Att kunna kommunicera är givetvis en grundsten för att kunna samarbeta. Idag verkar 
inte organisationerna ha en bra lösning för hur de ska kommunicera över organisations-
gränserna. Det måste finnas ett sätt att kommunicera på som alla känner sig bekväma 
med; idag vågar några av de vi talat med inte ens skicka mail eftersom de är rädda att ta 
upp andras tid. 

Samverkan kräver professionellt handlingsutrymme 

Generellt verkar det som om man inom den offentliga sektorn tror att problem löses 
genom att dela upp arbetsuppgifter och ansvarsområden. Det ligger ett större fokus på 
uppdelning än på samverkan. Genom att förändra detta och skapa ett nytt sätt att tänka 
kring samverkan som inbegriper en tilltro till och ökad legitimitet åt professionerna kan 
situationsanpassning för klienter åstadkommas. De tunga fallen och kommunikationen 
mellan representanterna för organisationerna som samverkar måste prioriteras för att för-
enkla samarbetet kring dessa klienter. 

Offentliga organisationer måste balansera regler och riktlinjer med handlingsutrymme 
för att de professionella ska kunna styra det vardagliga, situationsbaserade arbetet med de 
tunga fallen. Idag tar regler och riktlinjer för stort utrymme då intervjudeltagarna 
beskriver att saker bestäms över deras huvuden. Istället behöver medarbetarnas 
perspektiv ges större plats i de regler och riktlinjer som formas. Med större hänsyn till den 
kunskap och erfarenhet som medarbetarna äger, då den formats i ett nära samspel med en 
mångfald klienter, skulle det också bli möljigt för de professionella att kontrollera, 
utforma och utföra sina arbeten bättre till gagn för både klienter och samhälle. 

Läs mer 

Hansson, S. & Ström, M. (2017). Tillsammans mellan stolarna: En studie om samverkan för att 
konstruktivt hantera organisatoriska mellanrum. Studentuppsats. Mälardalens högskola.  
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6 Samverkan och organisering 

Marie Mörndal 

Inom offentlig sektor är samverkan ett vanligt sätt att möta samhällets utmaningar. 
Samverkan handlar om att hitta gemensamma lösningar på den typ av samhällsproblem 
som enskilda organisationer inte förmår hantera på egen hand och där flera aktörer 
tillsammans löser problemen bättre än vad var och en kan göra. 

Här beskrivs hur intern samverkan genomfördes i ett utvecklings- och förändrings-
projekt i en kommunal organisation där två projektledare ansvarade för genomförandet. 
Projektet syftade till att förbereda och skapa en organisation som skulle fungera bättre i 
samverkanssituationer än den dåvarande gjorde. Tanken var att samverkan skulle 
utvecklas såväl med externa parter som med kommuninvånarna. Förutom att beskriva 
projektet redogör jag också för fem handlingsmönster som utvecklades under projektets 
gång och hur de bidrog till utvecklingen och genomförandet av utvecklingsprojektet. 

Idéer om samverkan  

Att samverka och hjälpas åt är inte någon ny idé som vi kommit på i modern tid. 
Människor har i alla tider samverkat och hjälpt varandra att lösa olika problem. Detta har 
man gjort genom att dela med sig av kunskaper och andra resurser, i syfte att åstadkomma 
gemensamma lösningar på problematiska situationer som är bättre än vad individerna 
enskilt skulle kunna prestera. Därför framstår idén om samverkan även som ett självklart 
sätt för offentliga organisationer att ta sig an de samhällsproblem de ansvarar för, då 
resurserna är knappa och problemen komplexa. 

Samverkan inom och mellan organisationer är dock inte oproblematisk. Utmaningarna 
är många och handlar ofta om svårigheter att arbeta över organisationsgränser. Forskning 
inom samverkansområdet visar att när personer från olika organisationer ska samverka 
behövs en gemensam grund att utgå från, där tillit och förtroende (eng: trust) mellan de 
samverkande är en viktig aspekt som ökar möjligheterna för ett framgångsrikt sam-
verkansarbete (se t.ex. kapitel 8 i denna skrift). En annan viktig aspekt är en god 
kommunikation som kan förhindra att olikheter i organisationskultur och språkbruk 
försvårar ett gemensamt arbete. Andra utmaningar i samverkanssituationer kan vara skill-
nader i syfte (individer från olika organisationer kan ha skilda anledningar att samverka), 
intresse (den enskilde medarbetaren har inte beslutat om samverkan och med vem det ska 
göras) och status (individer med hög yrkesstatus kan ha en hämmande inverkan på dem 

”Genom att göra saker i ’rätt tid’ i förhållande till ’hela organisationens takt’, 
kunde projektledarna takta arbetet.” 
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med lägre, t.ex. läkare i förhållande till sjuksköterskor). Ytterligare en utmaning i sam-
verkanssituationer är hanteringen av organisatoriska mellanrum i samverkan, där 
konsekvenserna kan bli att saker faller mellan stolarna (se t.ex. kapitel 5 och 8 i denna 
rapport). 

Trots dessa utmaningar lever alltså samverkansidén vidare och förstås alltjämt som 
något positivt och en lösning för offentlig sektor att möta de samhällsproblem som ingår i 
det offentliga uppdraget. Inom samverkansforskningen studeras samverkan oftast på en 
strategisk nivå, men det saknas forskning om hur samverkan egentligen går till, hur den 
görs av de individer som är involverade. Genom att öka kunskapen om hur samverkan 
görs kan vi också öka vår förståelse för samverkansprocesser. Denna text utgår från en 
studie av organisering i samverkan, för samverkan. 

Studien: organisering i samverkan, för samverkan 

För att utforska hur intern samverkan görs i offentliga organisationer, genomfördes över 
ett drygt år en studie av ett utvecklings- och förändringsprojekt där två projektledare i 
samverkan med chefer och medarbetare förberedde en del av en kommunal organisation 
för extern samverkan. Uppdraget kom från den politiska ledningen i kommunen och 
syftade till att anpassa och förändra en del av kommunens organisation för att underlätta 
samverkan. Utvecklings- och förändringsprojektet berörde både organisationens struktur 
och arbetssätt i vissa verksamheter. Utgångspunkten var att en ny och mer flexibel 
organisering av verksamheterna skulle förbättra möjligheterna till samverkan, såväl internt 
inom kommunen som externt med andra organisationer, men också med kommun-
invånarna. 

För att studera hur projektledarna organiserade för samverkan följde jag de två 
projektledarnas arbete med att skapa en ny organisation. Tanken var att ett nytt sätt att 
arbeta skulle gynna kommunens invånare i form av ett mer flexibelt och samordnat stöd 
från den kommunala organisationen samt från externa aktörer. Genom att observera 
projektledarnas arbete, som till stor del bestod av att organisera och genomföra möten 
med såväl politiker som chefer och medarbetare, studerades vilka aktiviteter de var 
involverade i och vad deras handlingar bestod av. Fokus i studien var alltså på projekt-
ledarnas dagliga praktik, hur de gemensamt löste problem och hur de arbetade med sina 
dagliga arbetsuppgifter. I deras dagliga praktik, utvecklades en gemensam kunskap om 
verksamheterna och förutsättningarna för dessa när de diskuterade, la fram nya idéer och 
lyssnade till den feedback de fick av politiker, kollegor och medarbetare. 

Förutom observationer av möten, träffades projektledarna och jag en gång i veckan för 
att samtala om vad som pågick i projektet. Dessa möten var värdefulla för mig som 
forskare eftersom jag fick möjlighet att ställa frågor om sådant som jag inte förstått eller 
kontrollera att jag uppfattat rätt samt fylla i de kunskapsluckor jag hade om projektet. 
Projektledarna, å sin sida, uppgav att de upplevde mötena som viktiga reflektionstillfällen 
som bidrog till deras gemensamma kunskapsinhämtning. I en hektisk arbetssituation med 
många parallella aktiviteter kan tid för reflektion lätt bli en bristvara, vilket projektledarna 
påpekade och menade att de därför upplevde veckomötena som givande ur det perspek-
tivet. 
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När mötena sedan analyserades tillsammans med annat insamlat material, som minnes-
anteckningar och PowerPointpresentationer, framträdde ett antal handlingar som återkom 
oftare än andra. Dessa grupperades i fyra handlingsmönster och benämndes planera, 
navigera, interagera och dokumentera och representerar de handlingar som projektledarna i 
huvudsak använde för att genomföra förändringsprojektet. De fyra handlingsmönstren 
beskrivs nedan: 

 Planera: För att organisera olika aktiviteter som exempelvis möten med olika 
personalgrupper och skriva beslutsunderlag i tid till politiska möten, var pla-
nering centralt och betydde att projektledarna tvingades prioritera bland stora 
och små frågor samt hantera att vissa saker måste ske parallellt, det vill säga att 
”ha många bollar i luften”. Planeringen justerades kontinuerligt eftersom den 
behövde anpassas till organisationens övriga aktiviteter. 

 Navigera: Genom att navigera i tjänstemannaorganisationen och i den politiska 
organisationen, identifierade projektledarna centrala personer och funktioner 
som de hade nytta av och som kunde bidra med viktig information som berörde 
projektets aktiviteter (t ex politiker, chefer, ekonomer, HR-personer). Dessutom 
navigerade de i text när de skapade beslutsunderlag och andra texter till politiker 
och tjänstemän, eftersom de upplevt att hur de uttryckte sig spelade roll för hur 
olika förslag mottogs och vad resultatet av besluten blev. 

 Interagera: För att skaffa information och förankra olika frågor och idéer var 
interaktion med personer på olika nivåer nödvändigt. Projektledarna interagerade 
med chefer, specialister och medarbetare samt med personer inom den politiska 
organisationen. Att argumentera, delge, lyssna och diskutera var en viktig del i 
arbetspraktiken. Projektledarna interagerade också ständigt med varandra när de 
exempelvis diskuterade olika vägval. Dessutom stöttade de varandra i olika situa-
tioner och uttryckte att de, genom sina olika kompetenser, kompletterade 
varandra på ett för projektet fördelaktigt sätt. 

 Dokumentera: Projektet dokumenterades på olika sätt, exempelvis genom att 
skapa underlag för beslut, rapporter, mötesagendor och PowerPoint-
presentationer samt skriva minnesanteckningar, protokoll och skicka epost. 
Detta handlingsmönster beskriver därmed projektets ”materiella handlingar”, 
d.v.s handlingar som resulterade i någon form av beständigt material, till skillnad 
från planera, navigera och interagera som var inriktade på möten med 
människor. 

Dessa fyra handlingsmönster användes olika frekvent vid olika tillfällen i projektet, 
beroende på var i projektets utveckling man befann sig. Handlingsmönstren navigera och 
planera användes mer och oftare i början av projektet. Planering är en naturlig del i ett 
projekts initiala skede och planeringen underlättades av navigeringen då projektledarna 
fick kunskap om vilka aktiviteter i organisationen som kunde komma att påverka projek-
tet och därmed också planeringen. Interagerandet användes genom hela projekttiden, men 
mest frekvent när något problem uppstod under projektets gång. Genom interaktion fick 
projektledarna kunskap om problem och lösningar kunde diskuteras fram. Doku-
menterandet var, som övriga handlingsmönster, beroende av vad som skedde i projektet 
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och användes när beslutsunderlag skulle skrivas fram och när möten krävde doku-
mentation. Jag utforskade när (i förhållande till projektets tid) och hur ofta de olika 
handlingsmönstren användes och upptäckte att en rytm framträdde, som just baserade sig 
på när och hur ofta handlingsmönstren användes. 

Efter det att dessa handlingsmönster konstaterats och beskrivits, framträdde även ett 
femte och överordnat handlingsmönster som benämndes takta, eftersom det uttrycket 
användes av projektledarna och andra i organisationen och därmed återkom i olika 
mötessituationer. Handlingsmönstret takta underlättade och anpassade de övriga fyra 
handlingsmönstren till organisationens takt. Innan jag fördjupar resonemanget om takta, 
diskuterar jag i nästa avsnitt hur vi kan tala om rytm och takt i en organisation. 

Takt och rytm i organisationer 

I en organisation finns återkommande aktiviteter, processer, deadlines och rutiner som 
skapar en rytm och även påverkar rytmen hos andra närliggande aktiviteter. I kommunen 
talade man om ”årshjulet” som en metod att på övergripande nivå organisera och 
strukturera många av de aktiviteter som återkom varje år, såsom budgetdiskussioner, 
bokslut samt skrivandet av verksamhetsberättelser. Förutom årshjulet, som var på en 
överordnad nivå, och därmed angav organisationens övergripande takt fanns också andra 
aktiviteter som skapade rytmer. Exempel på detta är politikernas möten som befanns sig 
på en annan nivå än årshjulet. På en tredje nivå skedde mötena i utvecklings- och 
förändringsprojektet, på en fjärde organiserades ordinarie enhetsmöten och veckomötena 
mellan mig och projektledarna utgjorde en femte nivå. Dessa är bara några få exempel på 
de återkommande aktiviteter som skedde på olika platser och på olika hierarkiska nivåer i 
organisationen. Alla dessa möten bidrog till att skapa en rytm i organisationen och hur 
och när de genomfördes reglerades i de flesta fall av årshjulet som därmed skapade 
organisationens övergripande takt. 

Utvecklings- och förändringsprojektet påverkades naturligtvis också av organisationens 
övergripande takt samt de rytmer som närliggande aktiviteter utgjorde (t ex ekonomiska 
processer och anställningsprocesser). Aktiviteterna i projektet behövde därför anpassas till 
andra aktiviteter. Även inom utvecklings- och förändringsprojektet skapades rytmer 
genom olika återkommande aktiviteter som arbetsgruppsmöten, styrgruppsmöten och 
veckomöten och dessa samordnades sinsemellan för att föra projektarbetet framåt. 

Takta – ett överordnat handlingsmönster 

För att hantera dessa rytmer såväl inom som utanför projektet användes handlings-
mönstret takta som var ett överordnat handlingsmönster som samordnade de övriga fyra. 
Nedan beskrivs takta mer i detalj. 

 Takta: Genom att göra saker i ”rätt tid” i förhållande till ”hela organisationens 
takt”, kunde projektledarna takta arbetet. Att göra saker i rätt tid kan relateras till 
ett datum eller ett klockslag, men också till i vilken ordning aktiviteter ska 
utföras för att anpassas till varandra och till organisationens övriga aktiviteter. 
Detta kan vara extra viktigt i en stor och komplex organisation som en kommun, 
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där många aktiviteter pågår parallellt. Takta kan beskrivas med orden samordna, 
synkronisera eller anpassa. Att uttrycket användes visar att det fanns en 
medvetenhet om att olika aktiviteter som påverkade projektet var beroende av 
varandra och därför var det viktigt för projektledarna att identifiera dessa så att 
de kunde taktas, både i förhållande till varandra och till de andra aktiviteter som 
skapade organisationens takt. 

Takta var alltså ett överordnat handlingsmönster som anpassade de övriga fyra handlings-
mönstren planera, navigera, interagera och dokumentera så att taktandet av projektets 
aktiviteter och handlingar underlättades. 

Handlingsmönster i en samverkanspraktik 

Hur kan då kunskapen om dessa handlingsmönster bidra till att bättre förstå samverkans-
processer? Svaret är att de fem handlingsmönstren tillsammans kan ses som delar av en 
samverkanspraktik, det vill säga en praktik som handlar om vad individer gör när de 
samverkar. Handlingsmönstret planera kan tyckas ingå i en generell projektpraktik då 
planering alltid är nödvändigt i projekt, men planeringen underlättade också samverkandet 
då möten var grundläggande aktiviteter för kommunikation i projektet och dessa behövde 
bokas in och samordnas med de samverkandes kalendrar. Navigera och interagera var 
centrala handlingsmönster och en förutsättning för arbetet och samverkan i utvecklings- 
och förändringsprojektet. Navigerandet möjliggjorde att viktiga kommunikationskanaler 
skapades och interagerandet bidrog till att den viktiga kommunikationen hölls vid liv, 
både med politiker och tjänstemän och framför allt med de samverkande cheferna och 
medarbetarna. Bland annat underlättade navigerandet och interagerandet att fånga 
omvärldens (i detta fall kommunens) krav och förändrade förutsättningar. 

Ett exempel på detta är att projektledarna genom sina kommunikationskanaler med 
politikerna fick information om att ett besparingskrav inför nästkommande år skulle 
genomföras, vilket skulle komma att påverka deras förändringsprojekt. Just denna aspekt, 
att samverkansprojekts förutsättningar ändras under projektets gång, brukar inom 
forskningen om samverkan anges som problematiska att hantera. När projektledarna 
navigerade och interagerade kunde de skaffa information om vad som hände i organisa-
tionen och också argumentera för de negativa konsekvenser som de såg att besparingen 
skulle orsaka. Dessutom möjliggjorde interagerandet att ”ta temperaturen” på organisa-
tionen genom att i dialoger med chefer och medarbetare få kunskap om hur individer i 
organisationen upplevde sin situation och de kommande förändringarna. Denna typ av 
interagerande bidrog till samverkandet på ett positivt sätt då projektledarna genom att 
efterfråga denna feedback möjliggjorde skapandet av en gemensam grund för förtroende 
och tillit. 

Den information projektledarna skaffade sig genom att interagera och navigera kombi-
nerat med deras gemensamma erfarenhet av tidigare utvecklingsarbeten samt att projektet 
inte hade en tydligt utstakad projektplan (endast syfte, målsättning och tidsbegränsning) 
gjorde att projektledarna hade möjlighet att improvisera och utveckla idéer och tankar 
under projektets gång, vilket också var en orsak till att projektet taktades så att målet 
nåddes i tid. 
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Forskning visar att dokumentationen från samverkansprojekt ibland är ofullständig och 
det kan försvåra utvärderingar av samverkansprojekt. I detta projekt dokumenterade 
projektledarna möten kontinuerligt och distribuerade PowerPoint-presentationer och 
minnesanteckningar till dem som tillhörde mötesgruppen. Detta handlingsmönster 
underlättade en gemensam förståelse av projektet för alla inblandade som genom doku-
mentationen kunde ta del av samma formuleringar och beskrivningar av projektets 
utveckling. 

Takta var det överordnade handlingsmönstret som tydliggjorde utvecklings- och 
förändringsprojektets rytm och bidrog till att möjliggöra anpassningen av projektets 
aktiviteter till organisationens takt (som huvudsakligen utgjordes av årshjulet, men även 
andra aktiviteter), en anpassning som medverkade till att projektet genomfördes inom de 
fastställda tidsramarna. Takta bidrog alltså till att ordna och anpassa utvecklings- och 
förändringsprojektet till andra aktiviteter och möjliggjorde att projektet gick i takt med 
den övriga organisationen. 

Slutsatsen är således att genom användning av det överordnade handlingsmönstret 
takta möjliggjordes taktandet av projektets handlingar och aktiviteter med hjälp av de fyra 
handlingsmönstren planera, navigera, interagera och dokumentera. Utvecklings- och 
förändringsprojektet taktades i samverkan med kollegor och medarbetare och de 
handlingsmönster projektledarna använde i arbetet med projektet utgjorde därför deras 
praktik - deras samverkanspraktik. 

Läs mer 

Mörndal, M. (kommande, 2018). Vi måste takta – en studie av samverkan som praktik. 
Avhandling. Mälardalens Högskola. 
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7 Samverkan och tankemönster 

Anette Hallin och Magnus Hoppe 

Ett sätt att förklara svårigheterna som organisationer ibland har när de samverkar är att 
saker ”faller mellan stolarna”, vilket även berörs i kapitlet Samverkan mellan stolarna. Det 
förefaller alltså finnas någon typ av mellanrum mellan samverkande organisationer som 
innebär att saker glöms bort, inte görs eller att samverkansarbetet av andra skäl inte blir 
såsom man har tänkt sig. Utifrån en intervjustudie där vi undersökte hur olika företrädare 
för organisationer som är vana att samverka ser på samverkan drar vi slutsatsen att det 
inte är mellanrummen i sig som utgör problemet, utan att det är föreställningen om 
mellanrummen som orsakar problem. För att åtgärda problem som uppstår genom detta 
tankemönster föreslår vi att samverkande organisationer koncentrerar sig på vad de har 
gemensamt istället för att ödsla tid och kraft på sådant som skiljer dem åt. 

Organisatoriska mellanrum 

Samverkan mellan organisationer ses ofta som en nödvändighet för att stimulera och 
förbättra villkoren för innovation och forskning, för att lösa problem och för att möta 
olika typer av utmaningar. Forskare har hävdat att organisationer som samverkar minskar 
sina transaktionskostnader och att de delar på risker och lär sig av varandra, vilket innebär 
goda möjligheter till utveckling och positiv förändring. Samverkan är också intressant ur 
ett samhällsperspektiv, där offentliga, privata och andra typer av organisationer behöver 
samverka för att möta dagens stora samhällsutmaningar vad gäller t.ex. klimatfrågor och 
upprätthållandet av centrala samhällsfunktioner. 

Det är emellertid inte lätt att samverka, vilket vi återkommer till på flera ställen i den 
här rapporten. Representanterna för involverade parter behöver känna förtroende för 
varandra och alla behöver känna att samverkan leder till ett mervärde för den egna 
organisationen. Forskning visar också att även om samverkan regleras genom avtal eller 
andra typer av överenskommelser, faller frågor lätt ”mellan stolarna” (se även kapitel 5 i 
denna rapport). Vissa hävdar till och med att allt inte går att reglera i formella 
överenskommelser; det kommer alltid att finnas ”mellanrum” mellan organisationer. I den 
här delen av rapporten utnyttjar vi detta faktum och utgår från de organisatoriska 
mellanrummen i vår strävan att bättre förstå villkoren för samverkan. 

”Det bör betonas att fasta organisatoriska gränser faktiskt inte ”finns” i 
grundläggande bemärkelse – de är skapade. Men tror man att gränser existerar, 
så agerar man också därefter.” 
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Studien: synen på samverkan 

Studien, som ligger till grund för den här texten, bygger på intervjuer som genomfördes 
under hösten 2014 för att lägga en grund till SAV-projektet, där 8 representanter från 2 
kommuner och 2 landsting intervjuades (2 från respektive organisation). 2 av de 
intervjuade var strateger. De övriga 6 innehade någon form av chefsroll, ofta för en enhet 
inom kommunen eller landstinget. 

Intervjuerna genomfördes av 4 forskare, varade mellan 45 och 70 minuter vardera och 
spelades in digitalt. Därefter analyserades materialet med utgångspunkt i huvudfrågan 
”hur resonerar de intervjuade om samverkan?”. Genom analysen blev det tydligt att det 
fanns tre sätt att tänka kring samverkan. att den egna organisationen är annorlunda, att 
den egna organisationen är viktig, och att den egna organisationen är hotad. Dessa tre sätt 
att tänka kring samverkan hjälper oss att bättre förstå mellanrum och vad som krävs för 
att organisationer ska öka sin samverkanskompetens. 

Den egna organisationen som annorlunda 

Olika typer av samverkansexempel gavs i intervjuerna. Genomgående var emellertid att de 
som intervjuades beskrev den egna organisationen som annorlunda än andra organisa-
tioner. Det var en tydlig skillnad mellan det ”vi” som utgjorde den egna organisationen 
och ”de andra”. Detta gällde oavsett om samverkan ägt rum med offentliga organisa-
tioner, med privata aktörer eller med en frivilligorganisation. 

Att den egna organisationen upplevdes som annorlunda innebar att man positionerade 
sig som speciell, men också att man tog sig rätten att agera på ett eget sätt som inte 
nödvändigtvis gynnade samverkan. En slutsats av detta är att identitetsfrågor är något 
som man bör vara uppmärksam på i en samverkanssituation. Man kan anta att ett inklude-
rande förhållningssätt till ”de andra” i något nytt och gemensamt, där det egna speciella 
underordnades uppgifter och mål som man delar, skulle stödja samverkan bättre. 

Den egna organisationen som viktig 

Det andra sättet att tänka kring den egna organisationen var att den var viktig. Det var 
tydligt att de intervjuade tjänstemännen upplevde att deras organisation spelade en central 
roll vad gäller möjligheten att realisera politikernas visioner. 

Känslan av att arbeta i en organisation som utförde en viktig samhällelig uppgift kunde 
emellertid ibland upplevas som betungande, vilket också märktes i intervjuerna. De som 
intervjuades beskrev samhällsuppdraget på ett ödesmättat sätt, och därmed deras eget 
agerande som centralt för det svenska samhällets fortlevnad i en alltmer globaliserad värld 
där demokratiska ideal försvagas. 

Den egna organisationen som hotad 

Den tredje idén var alltså att tjänstemännen upplevde att den egna, kommunala, 
organisationen på olika sätt och av olika skäl var hotad, inte specifikt i samverkans-
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situationer, utan generellt. Hoten mot den kommunala organisationen sågs både komma 
utifrån och inifrån. 

Flera av de intervjuade uttryckte exempelvis en oro för att en försvagning av 
demokratin i Sverige skulle kunna leda till en försvagning av människors förtroende för 
kommuner och landsting; dvs de organisationer som har i uppdrag att realisera de 
folkvaldas beslut. Icke desto mindre pekade de intervjuade också på att en nackdel med 
demokratin är att politikerna inte alltid respekterar tjänstemännens expertis, vilket ibland 
leder till en detaljstyrning och därmed bristande effektivitet. 

Som forskare noterade vi intresserat att hotet mot demokratin och det välfungerande 
offentliga samhällsbygget också kom från politiskt håll, och inte enbart var ett resultat av 
omvärldsfaktorer och utförarorganisationen. Expertisen och likabehandling av med-
borgare sattes på undantag när ideologier och kortsiktiga politiska utspel gjorde det svårt 
att skapa stabilitet i tjänstemännens utförande av det som de uppfattade som sina 
huvudsakliga samhälleliga uppgifter. 

Ett kompletterande hot som togs upp i intervjuerna var en ökande komplexitet orsakad 
av stora samhällstrender men också av allt fler aktörer involverades i utförandet av 
samhälleliga uppgifter. ”De organisatoriska gapen ökar när antalet aktörer ökar”, hävdade 
en av de intervjuade. Därtill uppfattade man att allt fler medborgare kräver en individua-
lisering av hur de bemöts av offentliga organisationer. Allt färre medborgare finner sig i 
fasta kollektiva lösningar när dessa inte passar den egna synen på hur det offentliga skulle 
fungera. 

Komplexiteten ökar därmed både hos medborgarna och i aktörerna runt de offentliga 
organisationerna, samtidigt som den enskilda tjänstemannen förväntas göra sitt jobb som 
vanligt. Tjänstemännen upplever ett stort ansvar i upprätthållandet av ett välfungerande 
samhällsbygge där de befinner sig i mitten av ett system som inte är anpassat efter den nya 
situationen, och där både medborgare och politiker skapar problem för tjänstemännen att 
utföra sina demokratiska uppgifter. Hotet kommer således från flera håll, där man kan 
fråga sig om och hur vi kan utveckla de i vår studie identifierade dominerande tanke-
mönstren från att upplevas som hot till att uppfattas som möjligheter? Där en hotad 
person lätt isolerar sig och intar en försvarsställning bör en möjlighetssökande person 
istället vara öppen för förändring och söka sig utåt, varmed förutsättningarna för 
samverkan förbättras. 

Fokusskifte: från samverkande organisationer till organisering för 
samverkan 

Forskning kring samverkan visar på betydelsen av förtroende mellan samverkande parter 
för framgångsrik samverkan. Förtroende handlar om att närhet skapas mellan orga-
nisationer. I intervjuerna ovan framträder istället motsatsen. När den egna organisationen 
framställs som annorlunda, viktig och hotad skapas avstånd till de organisationer man 
samverkar med. Därmed skulle man kunna hävda att de föreställningar som de inter-
vjuade ger uttryck för, i sig, skapar sämre förutsättningar för samverkan. De intervjuade 
utgår från att den egna organisationen är och skall vara självständig i samhällsbygget. Det 
gemensamma i samhällsbygget, där existerande organisationer bara är delar i något större, 
är inte alls lika tydligt. Att fundera över hur den egna organisationen skiljer sig från de 
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organisationer man samverkar med är möjligen naturligt i samverkanssituationer där 
skillnaderna mellan samverkande organisationer framkommer tydligt; det sker genom 
kontrastverkan. Men om sådana funderingar skapar sämre förutsättningar för samverkan 
kan det vara på sin plats att fundera över hur man ska göra i stället. 

Vårt förslag är att man fokuserar på de aktiviteter som behöver göras för att samverkan 
ska komma till stånd och för att man ska nå de gemensamma mål man har formulerat. 
Det krävs ett fokusskifte. Genom att stimulera tankar som handlar om organiseringen 
snarare än organisationerna menar vi att man skapar ett gemensamt utrymme för 
konstruktiv dialog och därmed för framåtsyftande handling och med tiden bättre förut-
sättningar för samverkan. 

Även om detta fokusskifte är lätt att formulera i ord är det emellertid inte enkelt i 
praktiken. När man börjar tänka i termer av kontinuerlig organisering blir plötsligt 
organisatoriska gränser ytterst flyktiga och svårhanterliga. Fokusskiftet blir därmed ett 
direkt hot mot existerande system som byggs uppifrån och ned och finansieras i 
kontrollerande system från skattebetalare via offentliga organisationer. Drar man denna 
tanke lite längre, kan man fråga sig om budgetåret och de offentliga kontrollapparaterna 
går att upprätthålla när medarbetare samverkar i en organisering som sker bortom deras 
arbetsgivares formella, juridiska och invanda gränser? 

Existerande system bygger på att gränser upprätthålls för att kunna kontrollera resultat, 
enligt de planer som görs upp årsvis och på förhand. Ett fokusskifte från samverkande 
organisationer till den gemensamma organiseringen som samverkan de facto utgör 
innebär därmed ett paradigmskifte där man behöver acceptera att kontroll inte kan nås på 
traditionellt vis om man vill att samverkan skall utvecklas i mellanrummen. Mellan-
rummen låter sig inte nödvändigtvis organiseras så lätt och att ingen organisation äger 
dem. All möjlig innovativ och nydanande verksamhet i mellanrummen befinner sig 
således i limbo så länge som man har fokus på fasta organisatoriska gränser. 

Gränser är också tankemönster 

Det bör betonas att fasta organisatoriska gränser faktiskt inte ”finns” i grundläggande 
bemärkelse – de är skapade. Men tror man att gränser existerar, så agerar man också 
därefter. Organisationsforskningen har sedan länge visat att organisationer ständigt 
utvecklas och förändras allteftersom de människor som utgör organisationen möter 
människor som utgör andra organisationer, och anpassar sitt agerande i organisationens 
namn i förhållande till de intryck de får. Det fasta är således en chimär, men som vi lärt 
oss att hantera i brist på ett språk som möjliggör och stöder en organisation i ständig 
förändring. Vad kraven på ökad samverkan gör är att skynda på både fokusskiften och 
processutveckling där människor istället för att anpassa sig till systemen, successivt 
utvecklar system som stöder människor och organisationer i ständig utveckling. 

Det finns en intern frustration hos tjänstemän i offentliga organisationer när man talar 
med dem om samverkan vilken kan härledas till glappet mellan de utmaningar med-
arbetarna står inför, och det som existerande organisationsstrukturer förmår leverera. 
Denna frustration kan förhoppningsvis stimulera ett fokusskifte vad gäller de tanke-
mönster som annars hindrar samverkan. Att börja se gränser enbart som tankemönster 
som går att förändra, är ett första steg. 
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Läs mer 

Hallin, A., Guziana, B., Hoppe, M., & Mörndal, M. (2014). Styrning och samverkan för hållbar 
stadsutveckling – förstudierapport. Mälardalens Högskola. 
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8  Samverkan och ledning 

Anette Hallin, Magnus Hoppe och Patrik Klintenberg 

Det är inte bara genom vår forskning som vi utvecklat kunskap som samverkan och 
samverkansarbete. I rollerna som delprocessledare för det samverkansområde mellan 
högskola, kommuner och landsting som finansierat projektet har vi flera gånger själva och 
tillsammans reflekterat kring utmaningarna med att leda samverkansarbete och hur 
samverkan bäst organiseras. I den här texten ger vi uttryck för våra erfarenheter med 
fokus på möjliga vägar att gå men också svårigheter vi mött vad gäller hur organisatoriska 
strukturer på olika sätt kan skapa utmaningar för samverkansarbete. I texten beskriver vi 
tre utmaningar vi mött och ger rekommendationer för hur man kan jobba med dem. 

Delprocessledarens roll 

Att fungera som delprocessledare för HSU, det samverkansområde inom Samhälls-
kontraktet där SAV-projektet bedrivits, innebär såväl operativ ledning av samverkans-
området som strategiskt, visionärt arbete. Den operativa ledningen innebär löpande 
kontakt med dem som är involverade i forskningsprojekt och aktiviteter inom HSU 
medan det strategiska och visionära arbetet formas tillsammans med styrgruppen. Som 
delprocessledare har man således en position mellan processledningen för Samhälls-
kontraktet och projekt-/forskningsledarna men också med en särskild utsedd styrgrupp 
med representanter för de fyra olika parterna inom SK. 

Styrgruppen består av ledamöter utsedda av respektive organisation som sammanträder 
sex gånger per år. Gruppen möts på ett rullande schema hos respektive part. Vid 
styrgruppsmötena diskuteras vilka projekt och aktiviteter som bör få finansiering inom 
ramen för HSU:s arbete, projekt och aktiviteter följs upp, resultaten presenteras och 
diskuteras. 

HSU:s styrgrupp har, i likhet med de övriga samverkansområdenas styrgrupper, inte 
det yttersta mandatet att fatta beslut om Samhällskontraktets gemensamma pengar. Detta 
görs av Samhällskontraktets styrelse som även den består av representanter från Samhälls-
kontraktets parter. Beslutsprocessen kring finansiella frågor fungerar så att processledarna 
under hösten å styrgruppernas vägnar äskar medel från styrelsen till den verksamhet de 
vill bedriva inom samverkansområdet för nästa år. Under året följer delprocessledarna 
upp förbrukade medel och styrelsen önskar bli underrättad om eventuellt icke-förbrukade 
medel som då kan användas till speciella initiativ och insatser. 

”Utmaningarna, som den här texten övergripande berört, handlar på många sätt 
om hur vi kan leda för att skapa bättre möten.” 



Samverkan i det offentliga gränslandet 

Mälardalens högskola 39 

Den verksamhet som under vår tid som processledare har bedrivits inom ramen för 
HSU:s arbete har bestått av forskningsprojekt, tankesmedjor och aktiviteter som haft med 
styrgruppens kompetensutveckling och strategiarbete att göra. Noterbart är att process-
ledningen inom samtliga delar av Samhällskontraktet görs av representanter för Mälar-
dalens högskola samt att de medel som högskolans fyra externa parterna bidrar med 
främst används till att finansiera verksamhet som utförs av anställda vid MDH. 

Underlag för reflektioner 

Som underlag för dessa reflektioner har vi använt en mängd olika slags underlag som vi 
producerat under arbetet som delprocessledare och i SAV-projektet. Underlagen inklude-
rar: 

 Egna anteckningar, reflektionsdagböcker, mejl och protokoll från möten av olika 
slag (med bland annat projektledare, styrgruppen och dess parter, övriga 
delprocessledare, Samhällskontraktets processledare); 

 Den rapport som Anette Hallin skrev i mars 2017 och som bygger på de 
intervjuer med styrgruppens ledamöter som genomfördes i januari/februari 2017 
av Anette Hallin och delprocessledare Patrik Klintenberg (Hallin, 2017); 

 En reflekterande intern text med titeln ”Gemensamtgörandets relation till ett 
gemensamt görande” författad av Magnus Hoppe i september 2016; 

 Anteckningar från en 2-dagars strategiworkshop som styrgruppen genomförde i 
mars 2017 och som Anette Hallin ledde. 

Utmaningar vid ledning av samverkan 

Att leda samverkansarbete är inte lätt. Så skulle man enkelt kunna sammanfatta våra 
erfarenheter från de gångna åren. Vi skulle också kunna bli mer precisa och säga att denna 
sammanfattning gäller ledningen av delprocesser inom samhällskontraktet. Även om det i 
sig kan vara ett intressant konstaterande att ledning av samverkansarbete är svårt så ser vi 
inte att det räcker om man vill lära sig något av erfarenheterna och söka göra ledningen 
bättre. 

För att uppnå en djupare förståelse för problemen har vi därför valt att presentera våra 
erfarenheter i form av de främsta utmaningarna för ledarskapet såsom vi har upplevt det, 
men också i de följande avsnitten gå vidare till slutsatser och rekommendationer. Vår 
förhoppning är att texten på detta sätt inte bara väcker ett intresse och gör den som läser 
den lite klokare. Vår förhoppning är också att texten skall kunna användas som underlag 
för en strategisk diskussion hos SK:s styrelse, styrgrupper och övriga som på något sätt 
berörs av Samhällskontraktets verksamhet i allmänhet och HSU:s delprocess i synnerhet. 
Därtill bör den även kunna intressera andra som vill eller är engagerade i ledning av 
samverkan, kanske framförallt samverkan mellan akademi och andra offentliga 
organisationer. Med anledning av detta har vi i anslutning till varje utmaning även givit 
rekommendationer, både vad gäller samverkan och organisering i allmänhet, men också 
vad gäller Samhällskontraktet specifikt. 
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Utmaning 1: byråkratiska strukturer 

Av de uppgifter som ingår i delprocessledarskapet är det de operativa aktiviteterna som är 
mest krävande och då speciellt budget- och återrapporteringsprocesser. Detta kan 
förklaras med att Samhällskontraktet har skapats i en miljö som starkt präglas av de 
förutsättningar som gäller för offentliga organisationer. Detta är skattefinansierade 
verksamheter där samtliga parter har en i princip fast intäktssida och därmed begränsade 
resurser. Att samverka i detta sammanhang innebär att det inte uppstår några vinster som 
kan fördelas mellan parterna, såsom i fallet Public-Private-Partnerships. Istället handlar 
det om att parterna behöver dela på kostnader där nyttan för respektive part inte 
nödvändigtvis visar sig i kronor eller ören. Nyttan är istället mer mjuka effekter i form av 
ökad kvalitet i utföranden, bättre processer och förhoppningsvis strukturella förändringar 
som är bra för medborgarna och som hjälper parterna i deras arbete med sina respektive 
uppdrag. 

De här förutsättningarna gör det viktigt för parterna att kunna visa upp för varandra 
och gentemot den egna organisationen vad som görs för pengarna. Det innebär också att 
alla beslut och resultat behöver vara tydligt dokumenterade så att ansvar kan utkrävas, om 
och när det skulle behövas. Omständigheterna gör att mycket tid läggs på prat och text, 
men då inte prat och text om forskning och gemensamma aktiviteter, utan om budget och 
mätbara resultat, som exempelvis (antal) genomförda workshops och skrivna artiklar. 

Med byråkratin följer en planeringskultur som premierar det som kan förutsägas. Att 
leda en delprocess handlar därför i mångt och mycket om att kunna hantera den 
byråkratiska apparatens krav på konkreta mål och ändå söka stimulera en diskussion om 
frågor kring det okända och nyskapande som intresserar både forskarna och parternas 
övriga medarbetare. 

Försvårande i sammanhanget är Samhällskontraktets organisatoriska uppbyggnad som 
innebär fem olika nivåer – styrelse (SK), processledare (SK), styrgrupp (samverkans-
områden), delprocessledare (samverkansområden), samt projektledare (projekt/aktiviteter 
inom respektive samverkansområde) – genom vilka idéer och beslut måste vandra. 
Strukturen gör arbetet tidskrävande och omständligt. SK:s styrelseledamöter och SK:s 
processledare förväntas sätta sig in i de särskilda förutsättningar som gäller för respektive 
samverkansområde, vilket inte alltid är helt enkelt. Styrgrupperna för respektive 
samverkansområde har samtidigt ett oklart mandat då styrelsen fattar inriktnings- och 
budgetbeslut på en relativt detaljerad nivå. Vår upplevelse är också att styrelsen och 
parternas representanter i styrgruppen inte alltid kommunicerar med varandra om de 
uppdrag man har i SK:s organisatoriska struktur, vilket innebär att information går 
förlorad och att beslut inte förankras. Delprocessledarna behöver hantera den oro och 
osäkerhet som skapas genom den oklara organisatoriska strukturen och då information 
omvandlas när den passerar fram och tillbaka mellan nivåerna. Projektledarna, slutligen, 
får ofta vänta på besked vad gäller finansiering och återkoppling, vilket skapar osäkerhet 
kring det faktiska utförandet av de planer som är tänkta att leda det mer praktiska arbetet. 
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Rekommendation: 

 En organisatorisk struktur som stödjer samverkan behöver vara enkel med få 
hierarkiska nivåer och tydliga mandat. 

 Vad gäller Samhällskontraktet bör antingen styrgrupp/delprocessledare ges ett 
tydligare och mer omfattande mandat, eller så tar man bort den nivån i SK:s 
organisatoriska struktur. 

Utmaning 2: svag tillit 

För att skapa tydligare mandat, minska byråkratin och detaljstyrningen behöver tilliten öka 
hos de medverkande parterna. Forskning visar att svag tillit innebär ett stort behov av 
kontroll och styrning medan stark tillit innebär det motsatta. 

Det är mycket lättare att prata om tillit än att praktiskt skapa den i samverkan mellan 
organisationer. En orsak är att tillit behöver finnas inom och mellan olika nivåer inom en 
och samma organisation men också på många olika nivåer mellan olika organisationer. Att 
Samhällskontraktet skapats på strategisk nivå för att sedan tillämpas för samverkan på 
operativa nivåer innebär särskilda problem för tilliten. Tillit utvecklas genom en närhet i 
intressen eller genom ett gemensamt görande över tid. Även om det skulle finnas en 
närhet i intressen mellan de strategiska företrädarna för samhällskontraktets parter, 
innebär det inte att denna närhet finns mellan andra medarbetare inom och mellan 
Samhällskontraktets parter. 

Som delprocess- och projektledare inom HSU är detta något vi fått brottas med, där 
möjligheten att arbeta tillitsfullt varit begränsad på grund av existerande kontrollerande 
och byråkratiska strukturer inom respektive organisation. 

Rekommendation: 

 Grunden för framgångsrikt samverkansarbete är tillit. Tillit byggs upp genom 
dialog och gemensamt arbete. Tillitsfulla relationer måste få utvecklas över tid 
men ingen kan garantera på förhand att tillit uppstår. 

 Vad gäller Samhällskontraktet behöver resurser för tillitsskapande aktiviteter 
mellan alla typer av medarbetare inom och mellan Samhällskontraktets parter 
avsättas. Avgörande är emellertid att om tillit skall uppstå måste tillit tillämpas 
som ledningsprincip i Samhällskontraktets övergripande struktur. 

Utmaning 3: beställar-och-utförar-tänk 

Tilliten hindras även av att samtliga parter inom Samhällskontraktet inte deltar på lika 
villkor. Som det är nu betalar fyra parter (kommunerna och landstingen) för verksamhet 
som främst bedrivs av en femte part (högskolan). Detta skapar ojämlika förhållanden 
mellan de som är involverade i det operativa arbetet. Forskarna inom de olika delpro-
jekten har fått avsatt tid i sina tjänster men de medarbetare hos parterna som forskarna 
samverkat med, exempelvis genom att delta i intervjuer, deltagande observationer och så 
vidare, har lagt tid på samverkan och forskning utöver sin vanliga tjänst. Man kan säga att 
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det har varit medarbetarna själva som bekostat sin medverkan och då utan något 
finansiellt stöd från den egna organisationen eller Samhällskontraktet. Möjligheterna att 
engagera sig djupare i forskning har därmed varit begränsad, och, vilket är det viktiga, 
samverkan i forskning har då blivit begränsad. 

Det nuvarande finansiella upplägget leder till en beställar-utförar-relation där fyra 
parter utgör beställare och den femte utförare. Ett sådant upplägg är inte en bra 
utgångspunkt om man vill utveckla samverkan som bygger på alla parters lika värde och 
ett gemensamt görande. Även här ser vi att Samhällskontraktets struktur inte skapar 
optimala förutsättningar för en konstruktiv ledning av samverkan. 

Rekommendation: 

 Samverkansarbete bygger på att alla parter arbetar tillsammans. Det betyder inte 
nödvändigtvis att parterna gör samma saker, men det krävs att parterna har 
likvärdiga förutsättningar, ekonomiskt och organisatoriskt. 

 För att motverka beställar-utförar-upplägget i SK, som begränsar möjligheterna 
till en utvecklad samverkan på utförarnivå, vore det lämpligt att även högskolan 
betalade in till Samhällskontraktet så att alla parter likställdes på kostnadssidan. 
Dessutom skulle Samhällskontraktet kunna finansiera delar av tjänster hos 
samtliga fyra övriga parters medarbetare. Ett sådant upplägg skulle skapa en 
jämbördig situation och därmed förbättra förutsättningar att leda samverkan på 
lika villkor. Ett sådant upplägg skulle också skapa goda förutsättningar för ökad 
tillit. 

Samverkan för bättre möten 

Inledningsvis hävdade vi att det är svårt att leda samverkansarbete och vi har i den här 
texten beskrivit tre utmaningar för ledning av samverkan. Vi har även givit rekommenda-
tioner för hur förutsättningarna för ledning av samverkan skulle kunna skapas/förbättras. 
Det bör också framgå klart att de tre utmaningarna hänger ihop och att eventuella 
åtgärder för att hantera en utmaning också kommer att få positiva effekter på de andra. 

Även om det är utmanande att leda samverkansarbete är det också roligt. De möten 
som samverkansarbete innebär, med människor som har andra referensramar, arbetar 
med andra saker, och ser på världen på ett annat sätt, är spännande och vi har lärt oss 
mycket. Kanske är det också i just lärandet som de främsta nyttorna med samverkan 
ligger, där vi genom att adressera utmaningarna kan underlätta samverkan, få fler personer 
att mötas och därmed öka nyttan i samverkan. 

Utmaningarna, som den här texten övergripande berört, handlar på många sätt om hur 
vi kan leda för att skapa bättre möten. Nyckeln till en god samverkan ligger i de 
förutsättningar vi skapar för samtal mellan representanter för olika organisationer och då 
på alla nivåer i organisationerna. När mötena sker i en öppen, tillitsfull och konstruktiv 
anda; det är då de rätta förutsättningarna för samverkan finns. 
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Läs mer 

Hallin, A. (2017). Rapport från HSU. Tillbakablick och framtidsvision. Mälardalens högskola. 
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9 Samverkan för kunskapsutveckling 

Magnus Hoppe 

Det finns en särskild forskningsgren, kallad deltagarbaserad forskning, som intresserar sig 
för olika typer av forskning i samverkan. Forskaren betraktas där inte som en passiv och 
utomstående part i organisationens verksamhet, utan tillåts påverka. Därtill utgår den 
deltagarbaserade forskningen ifrån att de som vanligtvis intar en roll som studieobjekt i 
traditionell forskning blir subjekt i forskningen och får möjlighet att mer direkt påverka 
studiens utformning, frågor och analys. En ömsesidighet skall växa fram, där båda parter 
ser det som givande att lyssna på andra perspektiv och verkligheter och då ofta för att 
tänka bättre själva. 

Centralt i detta arbete finns en tvådelad process som handlar om att först etablera en 
deltagarbaserad kunskapsarena för att därefter genomföra den tänkta forskningen. Den 
här texten diskuterar hur den här relationen ser ut när deltagarna skiftar men ändå 
tillsammans deltar i en metod för att genom samverkan utveckla ny kunskap till gagn för 
olika intressen. 

Ett framväxande sammanhang 

Samverkansprojektet har pågått sedan 2015, men det var först under 2016 som jag kom 
att engagera mig i ett utvecklingsprojekt för social hållbarhet inom Västerås stad. 
Projektet var intressant då det sökte skapa nya sätt att organisera verksamheten inom 
kommunen. Jag började med att träffa två projektledare som givits uppdraget att driva 
utvecklingsprojektet. Mitt intresse ökade när jag såg de organisatoriska utmaningarna, och 
med tiden kom jag att följa projektet genom återkommande informella samtal, men också 
mer formella intervjuer och deltagande i olika kommunala möten. 

I början av min forskning var jag nog den som ställde mest frågor, men det var ändå 
ett ömsesidigt samtal. Med tiden kunde jag allt mer bidra med tankar men också kunskap 
jag successivt byggt genom mina mer teoretiska kunskaper. Interaktionen hade ingen 
bestämd form. Likaså skiftade vilka som deltog i samtalen då arbetet växte fram. Ett möte 
kunde leda till nästa, men utvecklingen skedde också genom mejl och andra typer av 
kontakter då jag stötte på personer verksamma inom staden. 

Det har således varit ett framväxande forskningsprojekt med deltagarbaserade utgångs-
punkter, där den här texten översiktligt berättar om några av mina erfarenheter från hur 
det varit att arbeta deltagarbaserat och interaktivt. Genom texten vill jag avdramatisera 

”Min erfarenhet från projektet är att medarbetare har ett egenintresse i att hitta 
nya vägar framåt mot nya organisationsformer som gör det möjligt för dem att vara 
till större nytta för medborgarna. Att söka ny kunskap i linje med detta är för 
många naturligt och eftersträvansvärt.” 
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relationen mellan forskaren och de beforskade, och därmed öppna fler dörrar för de som 
tycker det verkar spännande och ett bra sätt att antingen forska eller utveckla en 
verksamhet. Samtidigt hoppas jag att mina beskrivningar av angreppssättets svårigheter 
gör att de som vill pröva gör det med öppna ögon. 

I en pragmatisk tradition 

Det finns många olika typer av deltagarbaserade ansatser. En central uppdelning är mellan 
en mer kritisk tradition för människans frigörelse och en mer pragmatisk tradition för att 
lösa handfasta problem. Jag ligger närmare den senare traditionen, den pragmatiska, som 
vilken beskrivs som följer av Johansson och Lindhult2 (min översättning): 

Vi associerar den pragmatiska orienteringen med ett fokus på praxis och praktisk 
kunskapsutveckling, samverkan mellan alla berörda parter, och ett behov av att finna och 
konstruera en gemensam arena för dem som plattform för agerande. 

Det här kanske inte låter så konstigt, men då en kommun oftast är både stor och 
komplex, blir det svårt att involvera ”alla berörda parter”. Skapandet av en gemensam 
arena innebär att vi behöver dra gränser för vilka som skall delta. Till skillnad mot en 
tydlig grupp, säg gymnasielärare inom matematik eller vid en viss skola, så är kommunen 
inte avgränsad på samma sätt. När det gäller något så diffust som att skapa ny 
organisation för social hållbarhet, finns det inte heller i uppdraget några definitiva gränser 
som forskningsprojektet kan använda sig av för att på bästa sätt konstruera arenan. 

En kommunal organisation består av en mångfald olika aktörer i olika positioner och 
med olika intressen och olika ansvar. Det är klart att det blir problem med att försöka 
gruppera ihop dem på ett sådant sätt att vi alla enas kring en arena eller ett gemensamt 
intresse, även om vissa anställda har till uppgift att officiellt och formellt företräda 
kommunen. När jag började min forskning, var jag dock mer inställd på att det skulle gå 
och jag siktade på att avgränsa arbetet till en grupp. Det gjorde att jag först närmade mig 
de båda projektledarna, vilka var de personer inom kommunen som fått till ansvar att 
driva utvecklingsprojektet. Med tiden stod det dock klart att deras arbete var en del av ett 
mycket större arbete som spände över hela den kommunala organisationen. Det gjorde att 
jag behövde gå bortom den först tänkta kunskapsarenans gränser för att etablera nya 
sammanhang och en ny arena, eller kanske mer korrekt, flera nya arenor. 

Ett eget intresse möter andra intressen 

En vattendelare var mitt eget intresse. Jag var intresserad av hur organisationen kunde 
utveckla hur de arbetade med och för social hållbarhet. Detta intresse delade jag med 
projektledarna. Så långt, så gott. Men när jag närmade mig medarbetarna, var det intresset 

                                              
2. Johansson, A. W., & Lindhult, E. (2008). Emancipation or workability? Critical versus pragmatic scientific 
orientation in action research. Action Research, 6(1), 95–115.  
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inte särskilt märkbart. De ville istället arbeta i linje med sin profession och sitt uppdrag, 
d.v.s. skapa nytta för medborgarna och då särskilt ungdomar, svaga och andra med 
särskilda behov. Medarbetarnas intresse för organisationsfrågor gällde, som jag tolkar det, 
främst förutsättningarna för deras praktiska arbete. Mitt intresse däremot handlade om 
hur övergripande strukturer och processer kunde utvecklas, vilket inte var lika uttalat hos 
medarbetarna, även om de återkommande lät förstå att de gärna såg förändringar på 
högre nivåer. Mitt språk och mitt perspektiv och därmed intresse skilde sig på detta sätt 
från deras språk, perspektiv och intresse. Det gjorde att möjligheterna att skapa en 
gemensam arena för kunskapsutveckling och agerande och därmed gemensam nytta 
minskade. 

Jag började istället söka mig åt nya håll inom kommunen, och då bortom den 
ursprungliga gruppen och särskilt uppåt i hierarkin. Kontakterna som jag i detta skede 
utvecklade var med strateger och direktörer, dvs personer som inte bara hade intresse för 
organisationsfrågor utan också hade ett inflytande som gjorde det möjligt för dem att 
faktiskt ändra i organisationens strukturer och processer. Här fanns en tydligare gemen-
skap i språk, perspektiv och intresse. En ny arena utvecklade sig successivt och fick form 
då vi enades om att tillsammans skriva ihop en ansökan till Vinnova. Med utvecklings-
medel från Vinnova ville vi finansiera experiment i nya sätt att jobba med kommunens 
processer så att de, först och främst, inte hindrade utveckling och innovation. Vår tanke 
var också att med tiden etablera strukturer och processer som bättre stödde 
utvecklingsprocesser, likt projektet för social hållbarhet där mitt forskande började. 

Nu fick vi inte utvecklingsmedlen och med det så föll också grunden för den 
gemensamma arenan. Tankeutbytet och kunskapsutvecklingen stannade vid att vi lade en 
grund för ett gemensamt arbete, men vi fick inte möjlighet att tillsammans jobba med 
praktisk kunskapsutveckling. Nu är väl loppet inte helt kört. Vi fortsätter att byta mejl och 
har indirekt kontakt genom andra processer, men den gemensamma kunskaps-
utvecklingen som arbetet med ansökan påbörjade har för stunden gjort halt. 

Arbetet med ansökan är dock inte bortkastat, utan det finns många intressanta resultat 
och aspekter vad gäller hur själva arbetsformen, och relationen mellan mig som forskare 
och olika medarbetare, utvecklade sig. Det är trots allt ett arbete som skett i en pragmatisk 
tradition, och då utan att vara begränsad till en särskild och avgränsad grupp. Det kanske 
viktigaste resultatet är en insikt i att om man vill åstadkomma större välförankrade 
förändringar gäller det att engagera flera olika medarbetare på flera olika nivåer. Ett 
deltagarbaserat projekt för organisationsutveckling bör därför löpa på ett sätt som 
påminner om det här och successivt söka identifiera var i en organisation ett särskilt 
kunskapsintresse finns och vilka som skulle kunna delta i utvecklingen av detsamma. När 
man väl hittat in och börjat fundera tillsammans, så vet man inte riktigt var det skall sluta, 
och det är en uppmuntrande tanke för den som inte oroas av det okända. 

Ökad kunskap leder inte automatiskt till förändring 

När jag först läste beskrivningen av den pragmatiska traditionen i citatet ovan så tolkade 
jag arenan som en startpunkt för forskningen, och faktiskt något som inte skulle behöva 
så mycket engagemang. Nu när jag skaffat mig mer erfarenhet och fått mer distans till hur 
jag rört mig i organisationen, ser jag arbetet med att konstruera arenan snarast som en 



Samverkan i det offentliga gränslandet 

Mälardalens högskola 47 

nödvändig mittpunkt som behöver passeras innan det är möjligt att gå vidare med ett mer 
gemensamt kunskapande. I en komplex miljö, utan en tydlig fördefinierad grupp som äger 
ett gemensamt intresse och en gemensam fråga, behövs det tid men också frihet att röra 
sig i organisationen för att hitta rätt. När arenan sen väl är på plats, då kan kunskaps-
utvecklingen gå vidare i en ny fas. Dock, som sagt, saker tar tid och det gäller för båda 
parter att ha tålamod och vara öppna för att vägen kanske inte alltid är rak eller ens leder 
dit man tänkt sig. Alltför bestämda mål och planer bör därför undvikas. Det är nämligen 
först i mötet mellan de människor som skall engagera sig som det går att avgöra om och 
hur en arena kan skapas. För att lyckas krävs det därför också resurser i form av tid och 
pengar, vilket erfarenheterna kring vår gemensamma ansökan visar. 

Det handlar om att matcha intressen och då både från forskningssidan och från den 
organisatoriska sidan. Har man bestämt sig från början vem som skall vara aktiv och 
representera en part, kan det vara ett säkert sätt att omöjliggöra konstruktionen av en 
gemensam arena och finna ett gemensamt kunskapsintresse. I det här fallet var jag själv 
tämligen fast i mitt intresse, och såg väl inte att jag borde bytas ut (fast det kanske jag 
borde ha tänkt också). Min tämligen stela position uppvägdes istället av en mycket öppen 
attityd hos kommunen som helhet och då särskilt de personer jag kom att möta. Mitt 
forskningsintresse kom på detta sätt att först möta och passera en gräns till en offentlig 
organisation för att därefter söka sig in mot enskilda personer, i jakt på någon typ av 
ömsesidighet. 

Väl inne i organisationen kunde jag inte direkt identifiera några organisatoriska gränser 
som hindrade mig från att leta mig vidare. Däremot blev det tydligt att den kommunala 
organisationen är komplicerad, med flera olika hierarkiska nivåer som också representerar 
olika intressen. Det gäller från politikens spelplan över lednings balanseringsarbete ner till 
medarbetarnas strävan att verka i linje med sin profession. Här finns det mycket att 
diskutera, men om jag skall välja ut något som särskilt spännande är det att ett av de 
största hindren till utveckling härör sig till skillnaden mellan prat och handling. Pratet om 
utveckling, som kännetecknar den politiska nivån och topptjänstemännen, stämmer inte 
överens med de handlingar som man från medarbetarnivå ser behövs för att åstadkomma 
mer konkret förändring. På ledningsnivå behöver man därför komplettera sitt prat med 
ett tydligt agerande för att ändra i styrande strukturer och processer. Säger man sig vilja 
stödja utveckling av organisationen så behöver medarbetarna också få resurser för att 
utforska alternativ. Åtminstone bör det existerande inte direkt hindra medarbetare att 
utveckla sig själva och sin praktik. Det stannar emellertid inte där. Det krävs dessutom 
följsamma centrala beslut då man ändrar i strukturerna, vilket även det är ett ansvar för 
ledningen på högre nivåer. 

Ett glapp mellan prat och handling 

Metodmässigt ställer skillnaden mellan prat och handling till det då jag som forskare, för 
att kunna skapa en arena, behöver finna en grupp personer som delar mitt kunskaps-
intresse. Det blev i det här fallet ett val mellan perspektiv. Min ingång mot att studera hur 
praktiken kunde förändras gjorde att jag började underifrån i hierarkin. Handling kom 
därför initialt att ges prioritet före prat, men arenan som väl utvecklade sig i samband med 
arbetet med ansökan, var på ledningsnivå och med det kom vårt gemensamma kunskap-
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ande mer att handla om prat. Vi var dock fortsatt ense om att vi behövde finna nya sätt 
att i handling omsätta utveckling av organisationen, vilket då sammanföll bättre med 
medarbetarnas intresse jämfört med det politiska intresset. 

Förutsättningarna för att åstadkomma faktisk förändring förbättrades ändå över tid. 
Dock, existerande offentliga strukturer och processer är mycket svåra att förändra. Mer 
radikala (men kanske också nödvändiga) förändringar skulle innebära att makt förskjuts 
från den politiska nivån ner till medarbetare som behöver kunna arbeta mer fritt och 
explorativt för att maximera nyttan för de personer de möter i sin vardag. Det saknas 
också tillit i organisationen (se t.ex. kapitel 6 och 8 i den här rapporten) där existerande 
planeringsrutiner och ansvarsfördelning gör det svårt för medarbetare att jobba riktigt 
effektivt. Istället prioriteras handlingar som går att avrapportera på ett på förhand bestämt 
sätt i en viss ordning, varmed existerande maktstrukturer bekräftas och stärks istället för 
att ifrågasättas, brytas ned och göras om. Omvandlingstrycket sägs vara stort, men de som 
har makt att göra något åt saken och ändra organisationen visar inte i handling att de är 
beredda att själva ändra sig, träda tillbaka och låta andra idéer få större utrymme i 
skapandet av allas vår gemensamma nytta. 

Metodmässigt väcker det också frågor om man inte också behöver skapa komplet-
terande kunskapsarenor, och då med politiker och högre tjänstemän. Hur det skulle göras 
är för tidigt att sia om utan att ha prövat, men en särskild svårighet kan tänkas vara att få 
politiker och högre tjänstemän att prata uppriktigt i syfte att utveckla en gemensam arena 
och ett gemensamt kunskapsintresse. Orsaken till denna tänkta svårighet är att det skulle 
vända på deras logik, när information och prat inte längre skulle vara ett styrmedel utan 
ett medel för att utforska kunskap tillsammans med andra som inte nödvändigtvis delar 
deras värderingar och intressen. Ett samverkande utforskande förutsätter en ömsesidighet 
där den organisatoriska maktordningen får träda tillbaka. Visst skulle det kunna gå, men 
de praktiska svårigheterna bör inte negligeras. 

En gemensam arena kräver gemensamma resurser 

Som forskare är det synnerligen intressant att få inblick i den komplexa kommunala 
organisationen, men samtidigt också frustrerande. Organisationen är mycket öppen, 
åtminstone på medarbetarnivå. Min erfarenhet från projektet är att medarbetare har ett 
egenintresse i att hitta nya vägar framåt mot nya organisationsformer som gör det möjligt 
för dem att vara till större nytta för medborgarna. Att söka ny kunskap i linje med detta är 
för många naturligt och eftersträvansvärt. Jag tror också att ett liknande intresse 
egentligen finns på högre organisatoriska nivåer men även politiskt. Hur en kommun 
följer med samhällsutvecklingen och hur den kan fortsätta vara en relevant och viktig 
spelare i samhällsbygget, är grundläggande frågor som det bör vara möjligt att samla även 
skiftande politiska intressen kring. Det gäller bara att prioritera de här frågorna och finna 
en form som gör att debatt träder tillbaka till förmån för ett kunskapande samtal. 

Samverkan för kunskapsutveckling är därför, och som jag hoppas texten visar, en 
intressant ingång för att adressera frågor kring hur organisationer kan utvecklas. De 
många nivåerna och intressena behöver dock samordnas i detta där det inte räcker med en 
arena för samtliga. Istället krävs det flera arenor, men också en följsam organisation och 
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forskning. Det behövs också internt stöd, uppmuntran och resurser (som tid och pengar) 
som gör det möjligt att prioritera det här arbetet bland allt annat som också måste göras. 

Läs mer 

Hoppe, M. (under arbete). Lager på lager – om den deltagarbaserade forskningens rörelse 
mellan olika praktiknivåer och relation till kollaborativ kunskapsinnovation. 
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Det är inte lätt att samverka och det är inte heller lätt att leda samverkan eller  
organisera för samverkan. Den som ger sig in i det här området märker att proble-
men snabbt tornar upp sig medan enkla lösningar lyser med sin frånvaro. Orsaken 
till problemen kan nästan alla härledas till de gränser vi valt att konstruera vårt 
samhälle kring.

Samverkan däremot förutsätter att man korsar, eller till och med river ner gränser 
och gör något tillsammans. All samverkan kan därför sägas bedrivas över olika orga-
nisatoriska gränser, eller som vi valt att kalla det i rapportens titel – i ett gränsland.

Det utmanande med gränslandet är att ingen aktör har en uttalad rätt att bestämma 
vilka regler eller regleringar som skall gälla. På det viset är gränslandet även laglöst, 
vilket skapar problem för aktörer som i många aspekter binds av lag, tydliga uppdrag 
och regleringar.

I den här rapporten rör vi oss ändå mot lösningar genom att vi inte stannar vid att 
konstatera problem, utan genom att resonera kring hur samverkan kan förbättras.

Samhällskontraktet höjer kompetensnivån i Mälardalen genom gemensam forskning 
och utveckling. Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget 
Sörmland och Region Västmanland samverkar för att stärka regionen.

Läs mer på www.mdh.se/samhallskontraktet

Samverkan i det offentliga gränslandet
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