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1 Inledning 
Under 2014 och en bit in på 2015 följde jag Överenskommelsens arbete. Den nationella 
Överenskommelsen togs fram i dialog mellan regeringen, genom integrations- och 
jämställdhetsdepartementet och socialdepartementet, ett 90-tal idéburna organisationer och 
Sveriges Kommuner och Landsting och den implementerades 2008. Syftet med 
Överenskommelsen är bland annat att stärka de idéburna organisationernas självständiga och 
oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare. Det beskrivs som en kontinuerlig process 
som innehåller aktiviteter och dialoger för att ständigt utvecklas och för att 

 
Stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare 

och opinionsbildare och att utveckla en större mångfald av utförare och leverantörer 

av hälso- och sjukvård samt omsorg (Överenskommelsen 2011: 5). 

 
Under det dryga året som jag följde Överenskommelsens arbete skrev jag ett par akademiska 
rapporter där vissa behandlade gränsdragning och identitetsskapande vid samverkansarbete, men 
framförallt skrev jag Överenskommelsens årliga tematiska rapport som tog sin utgångspunkt i en 
internationell konferens som ägde rum i Stockholm i november 2014. Där var en rad länder 
inbjudna för att prata om sina respektive Överenskommelser och det utbyttes många lärdomar 

och erfarenheter. De lärdomar som jag själv fick under konferensens dagar – och egentligen 
under hela året jag har jobbat med detta – var att samverkan mellan idéburna civila organisationer 
och en regering långtifrån är ett problemfritt förhållande. Det kan dels handla om att de idéburna 
organisationerna känner sig tvingade att utföra uppdrag som regeringen bestämmer eftersom det 
är regeringen som sitter på de ekonomiska förutsättningarna, men det kan även röra sig om 
politiska skäl; vissa civila organisationer kan känna att det är svårt att ge sitt stöd till en 
överenskommelse på grund av vitt skilda politiska åsikter vis-á-vis landets regering. Likväl var det 
många av länderna på konferensen som betonade konsensus som en viktig del i 

samverkansarbetet.  
 
Eftersom jag hade en uppdragsbeskrivning från den svenska Överenskommelsen som syftade till 
att skriva en jämförande tematisk studie om Överenskommelser i ett internationellt perspektiv, 
fanns det inte utrymme eller möjlighet att gå in närmare på relationen mellan det offentliga och 
civilsamhället och hur makt och konsensus tar sig uttryck. Därför tar jag med mig den 
erfarenheten in i denna uppsats och ser det därigenom som att jag har en förförståelse för 
verksamheten och kan belägga den problembeskrivning jag tar med mig in i studien. I mitt arbete 

hamnar tolkningen i centrum för forskningsarbetet. Detta förutsätter i sin tur ”noggrann 
medvetenhet om teoretiska antaganden, språkets och förförståelsens betydelse, vilka utgör viktiga 
bestämningar bakom tolkningen” (Alvesson & Sköldberg 2008: 20).  Författarna skriver också att 
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Reflektion kan definieras som tolkning av tolkning och något som sätter igång en 

kritisk självprövning av egna tolkningar (inklusive konstruerande) av empiriskt 

material (Ibid.)    

 
Det är alltså dels förförståelsen av Överenskommelsen mot bakgrund av att jag följt deras arbete 

under drygt ett år, samt nyfikenheten på uppkommen problematik som jag identifierade under 
det året, som gör att jag kan belägga forskningsfrågan och den empiriska relevansen. 
 

1.1 Bakgrund 
Det uppkomna behovet av samverkansarbete mellan det offentliga och civilsamhället kan ses 
som en följd av de välfärdsförändringar som ägt rum i Sverige sedan 1970-talet. En 
överdimensionerad och ineffektiv offentlig sektor tillsammans med ett växande välfärdsbehov 

och ett förändrat välfärdsklimat gjorde att det fanns ett behov att involvera civilsamhället för att 
lösa dessa behov som de demografiska förändringarna förväntades medföra (se bl.a. Dahlstedt 
2009: 17-18). Dessa välfärdsförändringar och en allt större tilltro till civilsamhället kan sägas vara 
den bakomliggande faktorn till att Överenskommelsen inom sociala frågor signerades 2008 
mellan regeringen, SKL och 90-talet idéburna organisationer. Överenskommelsen arbetar utifrån 
konsensus som arbetsmetod och besluten som tas är alltid konsensuspåkallade. Eftersom 
civilsamhället sågs som en nödvändig kraft för att lösa välfärdsproblematiken förefaller det som 
att konsensusbegreppet är väl motiverat i sammanhanget. Men samtidigt som regeringen i form 

av en stor aktör kan tänkas sitta på makten, framstår konsensusbegreppet också som 
problematiskt i samverkansarbetet.  
 
Nedan följer ett avsnitt om hur den svenska välfärdsmodellen som växte fram efter andra 
världskriget kom att ifrågasättas genom en rad statligt offentligt utredningar och hur 
civilsamhället kom att ses som en behövande resurs och en samverkanspartner. 
 

Den svenska välfärdsmodellen problematiseras 
Byggandet av det ”goda samhället” under efterkrigstiden följde av den centraliserade 
maktutövning som kom att kallas för social ingenjörskonst. Det som stod i fokus var en 
fördelningspolitik för att kunna hantera kapitalismens polariserande effekter och denna modell 
sågs som en medelväg mellan socialism och kapitalism (Dahlstedt 2009: 16).  
 
Under slutet av 1980-talet började kritik att lyftas mot denna svenska modell. Det ansågs att den 

var ineffektiv, alltför detaljstyrd och centraliserad. Den stod dessutom i vägen för individens 
initiativförmåga och inflytande. Inom ramen för statsvetaren Olof Peterssons maktutredning, 
vars slutbetänkande presenterades 1990, framstår det som att framtiden för den svenska 
välfärden skulle vara den fria och ansvarstagande invididen (Dahlstedt 2009: 17). Den offentliga 
sektorn var övertung på grund av dess kostnader och den universalistiska politik som rådde var 
otidsenlig; medborgarna hade egna krav på hur välfärden skulle utformas och ett nytt 
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samhällskontrakt eftersträvades. Den välfärdspolitiska omvandlingen accelererade ytterligare 
under den borgerliga regeringen som tillträdde 1991 och fortsatte även efter regeringsskiftet 1994 
då en socialdemokratisk regering tog vid, och den bestod i mitten på 1990-talet av påtagligt 

neoliberala inslag (2009: 21). Detta välfärdspolitiska läge benämns av sociologen Bob Jessop som 
en ”postnational workfare regime” där nationalstaten i allt större utsträckning konkurrerar med 
andra nationer om resurser, investeringar, arbetstillfällen och inflytande (ibid.)  
 

Civilsamhällets roll diskuteras 
Under denna tid, början och mitten av 1990-talet, pågick en debatt om det civila samhällets 

funktion och roll inom välfärdspolitiken (Dahlstedt 2009: 106). Det civila samhället, eller 
folkrörelsen som det även kom att benämnas som, sågs som lösningen på många av de 
utmaningar som rådde i samtidens Sverige. Den överdimensionerade statliga styrningen sågs som 
ett hinder för civilsamhället att växa och att bli ett subjekt med eget värde. Men samtidens 
civilsamhälle sågs mer som en resursbas och antogs vara tacksamma för de projektanslag som 
staten delade ut. (2009: 108-109).  
 
Vid millennieskiftet år 2000 presenterades en statlig utredning, initierad av den 

socialdemokratiska regeringen. Utredningens slutbetänkande fick titeln En uthållig demokrati! 
Politik och folkstyre på 2000-talet och kom att starkt betona livaktiga folkrörelser och ett vitalt civilt 
samhälle. Den statliga centraliseringen målas upp som farlig, på gränsen till skadlig. 
Självorganisering, decentralisering och självförvaltning var ledorden som skulle syfta till att ge 
utrymme för ett pluralistiskt deltagande och en autonomi i samhället (Dahlstedt 2009: 110-111). 
 
Samtidigt som debatten gick på högvarv hur det civila samhällets roll skulle utmejslas växte det 
fram en tanke på samverkan ”som en lösning på en lång rad av de svåra utmaningar som 

samhället i dag står inför” (Dahlstedt 2009: 162). Samverkan mellan olika aktörer sågs som det 
bästa verktyget för att lösa dessa utmaningar, till stor del på grund av dess intersektoriella 
karaktär. Det sågs inte längre som vare sig effektivt eller produktivt att isolera stat, marknad och 
civilt samhälle från varandra. Istället skulle samverkan vara sektorsövergripande. Denna typ av 
samverkansarbetet benämns av Dahlstedt (2009) som partnerskap, medan det samverkansarbete 
som varit kännetecknande för det socialdemokratiska projektet karaktäriserades av samverkan 
mellan statliga myndigheter och organisationer för att underlätta insynen och inflytandet i 
centrala beslutsprocesser. Samförstånd sattes konsekvent före konflikt (2009: 163). Partnerskapet 

å sin sida växte fram i kölvattnet av den idébildning som uttryckte statens oförmåga att klara av 
dagens frågor och utmaningar (ibid.) och detta uttryck av otillräcklighet gick i samklang med den 
politiska riktning som både den moderata och socialdemokratiska regeringen slog in på under 
1990-talet. 
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Den trend som initierats vad gäller ”aktiverande” tekniker i samhället har fått fäste i en rad olika 
områden, allt ifrån politikområden till frivilligarbete inom det civila. Synen på det civila samhällets 
engagemang är att det bör vara av en sådan utsträckning att det kompletterar och/eller ersätter 

statligt finansierade välfärdstjänster. Det civila samhället framstår allt mer som en grundläggande 
förutsättning för en väl fungerande, livaktig demokrati (Dahlstedt 2009: 10).  

 

Välfärdspolitikens metamorfos 
När man talar om välfärdspolitik i ett historiskt sammanhang krävs det en presentation av de tre 

idealtyper av välfärdsregimer som Esping-Andersen lyfte fram i början på 1990-talet (Dahlstedt 
2009: 15). De tre idealtyper han identifierade var:  
 
Den angloamerikanska liberala regimen som har haft sin utveckling främst i USA och 
Storbritannien och huvudsakligen består av privat finansierade välfärdslösningar och utgår i 
första hand från marknadens principer. 
 
Den korporativa regimen som främst återfinns i konservativa kontinentala Europa, exempelvis 

Tyskland. Regimen bygger på ett hierarkiskt, korporativt system och baseras i grunden på kristna 
normer och värderingar. I regimen finns ett tydligt fokus på moralisk ordning och olika 
yrkesgrupper ges särskilda villkor. 
 
Den socialdemokratiska regimen som präglar de skandinaviska länderna i första hand. Den 
bygger på jämlikhet och generella välfärdslösningar. Den omfattande offentliga sektorn syftar till 
att ombesörja både arbetarklassens och medelklassens intressen och behov.  
 

Dessa regimer är inte konstanta utan alltid under omvandling. De kan dessutom förekomma i 
hybrider, en form av utblandning med varandra (2009: 15).  

 
Den svenska välfärden som tog sin fart under 1960-talet ombesörjdes till största delen genom 
den offentliga sektorn, till skillnad från t.ex. de kontinentaleuropeiska länderna som bestod till 
större delen av privata aktörers finansiering av välfärden (SOU 2004: 19). Den svenska offentliga 

sektorns budgetunderskott under början av 1980-talet ledde till en omvandling vars syfte var 
ökad effektivitet och produktivitet. Långtidsutredningen 2003/04 (SOU 2004:19) slog fast att 
omvandlingen till viss del berodde på attitydförändring och förändrad kravbild hos medborgarna. 
Följden av detta blev att ett antal statliga monopol avskaffades och att verksamheter lades ut på 
entreprenad i allt större utsträckning. Denna utveckling intensifierades ytterligare under 1990-talet 
då allt fler privata aktörer har blivit utförare inom skola, vård och omsorg (SOU 2004: 19). 1990-
talets inledande år innebar svårigheter för kommuner och landsting att möta den alltmer 
tilltagande efterfrågan på välfärdstjänster, delvis på grund av omfattande nedskärningar inom 

verksamheterna men även på grund av svårigheten att genom höjda skatter möta efterfrågan.  
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Sammantaget bidrog dessa faktorer till förskjutningen i riktning mot en ökad alternativ 
finansiering av välfärdstjänster (SOU 2004: 19).  
 

De välfärdstjänster som fortfarande var kvar i offentlig regi på 1990-talets början hade en tydlig 
marknadsorienterad styrform. Årtiondets inledning präglades av ökad decentralisering, 
brukarfinansiering och marknadsorientering samtidigt som det var en problematisk ekonomisk 
och demografisk situation för Sverige (SOU 2001: 79). En babyboom, allt fler äldre medborgare, 
hög arbetslöshet och flyktinginvandring innebar att de offentligt finansierade välfärdssystemen 
vid den här tiden mötte stora och växande behov. Den statsfinansiella krisen och arbetslösheten 
innebar samtidigt att dessa behov inte kunde mötas med ökade resurser och i kölvattnet av 
situationen restes frågor huruvida den svenska sociopolitiska modellen övergetts (SOU 2000: 3).   

 
Ovan nämnda faktorer innebar förändringar för välfärdspolitiken men om huruvida detta får stå 
för ett modellskifte eller om de är av principiell natur är inte helt givet. Att förändringar över tid 
även medför förändringar i de system de befinner sig i är en alternativ förklaring medan 
kvalitetsförsämringar inom välfärdstjänsterna kan innebära att vissa grupper väljer lösningar som 
ligger utanför det offentliga området. Utvecklingen att fler och fler väljer privata lösningar för 
sina välfärdsfrågor kan innebära intresset för att behålla kvaliteten i den offentliga verksamheten 
minska. Det var en av varningarna som utfärdades vid den här tiden (SOU 2000: 3).  

 
Ytterligare exempel som förstärker bilden av att 1990-talet blottlade välfärdssystemens brister är 
det faktum att medborgarna betalar en allt större andel av kostnaderna för medicin och tandvård 
själva, vilket i sin tur pekar på en förskjutning mot privatiseringen av dessa systems finansiering.  
  
De demografiska förändringarna, avregleringarna i ekonomin och förändringarna inom 
arbetsmarknaden innebar både förändrade ekonomiska förutsättningar men framförallt utgjorde 
de stora utmaningar för välfärdspolitiken (SOU 2001: 79). Dessa förändringar som inleddes 

under 1990-talets början var av en sådan natur att de skulle följa med samhället in på 2000-talet 
(Ibid.). Det som konstaterades i slutbetänkandet i SOU 2001:79 Välfärdsbokslut för 1990-talet var 
att 
 

Oavsett vem som i framtiden kommer att utföra välfärdstjänsterna tyder det mesta på 

att de även fortsättningsvis kommer att vara offentligt finansierade. Därmed faller det 

sannolikt på beslutsfattare inom den offentligt finansierade sektorn att anta den 

omfattande utmaning som situationen innebär (SOU 2001: 79 sid 221).  
 
Om inte dessa utmaningar löses och medborgarna inte kan åtnjuta det oskrivna kontrakt som står 
skrivet mellan de själva och välfärdsstaten kommer tilltron till välfärdssystemen minska drastiskt. 

Det är dessutom viktigt ur ett legitimerande syfte då den allmänna opinionen skulle riskera att 
svikta om det visade sig att transfereringar i form av sjukbidrag osv. skulle utebli (SOU 2001: 79).  
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Nya förutsättningar för välfärden 
Ett par år in på det nya millenniet initierades Långtidsutredningen 2003/04 (SOU 2004:19) som 
syftade till att försöka utreda förutsättningarna att finansiera de potentiellt kommande 
efterfrågade välfärdstjänsterna. Grundförutsättningarna som utredningen bar med sig in i arbetet 
var en rättvis fördelning av välfärden och en långsiktigt relativt god ekonomisk utveckling (SOU 
2004: 19). 
 
Långtidsutredningens huvudbetänkande fokuserar på välfärdssystemens och i synnerhet 
välfärdstjänsternas finansiering. Utredningens inriktning var att skapa förutsättningar för en 

efterfrågan och ett tillgodoseende av välfärdssystemets tjänster även i framtiden.  Denna 
efterfrågan förutspåddes tillta i takt med den demografiska utvecklingen, såsom en större andel 
äldre i befolkningen (SOU 2004: 19).  
 
När utredningen presenterades ansågs det att det offentliga hade svårigheter med de uppkomna 
krav och förväntningar som fanns på välfärden. Resurser hade å ena sidan kommit tillföras 
specifika områden (eg. handikappomsorgen) medan det sammanlagda utbudet av välfärdstjänster 
minskat överlag (SOU 2004: 19).  

 
Möjligheterna vid tidpunkten för utredningen att öka skatteintaget för att lösa 
välfärdsproblematiken sågs som begränsade och just denna skattefinansiering antogs utgöra ett 
hinder för framväxten av nya tjänster. Det föreföll inte heller finnas någon kostnadseffektiv 
lösning för detta problem eftersom en förbättrad produktivitet inom området följer med en ökad 
kostnad. Inom ramen för utredningen undersökte man en rad olika möjligheter som sågs som 
alternativ för att klara finansieringen. Det handlade bland annat om ökat skatteuttag, ökad tillväxt 
för att underlätta välfärdens finansiering, ökad produktivitet inom den offentliga sektorn för att 

begränsa kostnadsökningarna samt ökad alternativ finansiering som kan ta sig uttryck i form av 
avgiftsfinansiering eller privatisering av välfärdstjänsterna (SOU 2004: 19).  
 
Det som vid tiden för utredningen även lyftes fram som en potentiell väg att gå var att skjuta upp 
eller avstå från åtgärder som skulle syfta till att underlätta välfärdssystemens finansiering. En 
möjlig utgång av detta skulle i sådana fall vara minskat förtroende för de offentliga 
välfärdssystemens förmåga att leverera tjänster, något som både försvagar systemets legitimitet 
och leder till alternativa lösningar vid sidan om de etablerade välfärdssystemen. Utredningen lyfte 

inga exempel på hur dessa alternativa lösningar skulle se ut, men man förutspådde att sådana 
skulle växa fram självmant (SOU 2004: 19). 
 
Utifrån ovan resonemang om välfärdsförändringar och en ökad tilltro till det civila samhället går 
det inte att komma ifrån att behovet av civila organisationer som organiserar välfärdstjänster är 
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stort (se bl.a. Lundström & Wijkström (1997: 191ff). Jensen & Löfström (2003) betonar detta 
genom att konstatera följande 
 

Föreställningen om betydelsen av civilsamhälle, medborgerligt engagemang och social 

ekonomi vägleder och stärker också tilltron till ideella organisationer i all synnerhet 

som de offentliga organisationernas åtagande har svårt att svara upp mot samhällets 

numera alltmera komplexa och heterogena behovsbild (2003: 3). 

 
Det förefaller finnas bakomliggande krafter i samhället som gör att civila organisationer inte bara 
tillkommer som utförare av och producenter av tjänster inom välfärden utan det visar även på en 
dynamik och förändring i samhället, helt enkelt en medborgaranda under omstöpning (se Bring 
1999: 42).  
   

1.2 Syfte och frågeställningar  
Uppsatsens syfte bidrar med förståelse kring hur makt och konsensus skapas, upprätthålls, 
reproduceras samt under vilka förutsättningar det offentliga och civilsamhället kan samarbeta och 
hur begreppet konsensus införlivas i ett sådant samarbete. Som empiriskt exempel till uppsatsens 
syfte används den nationella Överenskommelsen inom sociala frågor. 
 
När det handlar om att ta fram forskningsfrågor bör man dels se till att frågorna som beforskas är 

relevanta och problemorienterade, men det handlar även om att drivas av en nyfikenhet i arbetet 
med sitt empiriska material (Lawrence 1992 & Brorström 2010).    
 
De frågor som står till buds för att nå uppsatsens syfte är därigenom: 
 
* Hur tar sig konsensus uttryck och hur uppfattas konsensus i samverkansarbete mellan en 
regering och civila organisationer? 
 

* Hur tar sig maktasymmetrin uttryck och hur uppfattas makt i detta samverkansarbete? 
 
* Hur införlivas konsensus i samverkansarbete som i självt innehåller två komplexa företeelser 
som konsensus och maktasymmetri? 
 

1.3 Avgränsningar och begrepp 
Studien är avgränsad till att gälla den nationella Överenskommelsen inom sociala frågor.  

Den nationella Överenskommelsen är en övergripande rikstäckande process tillika dokument 
med regeringskansliet, SKL och civila organisationer som parter. Det bör poängteras att det även 
finns lokala överenskommelser. Vid tiden för uppsatsens författande (maj 2015) fanns det 13 
stycken.  
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De lokala överenskommelserna skiljer sig litet åt gentemot den nationella i den aspekten att de 
lokala inte har gjort någon skillnad på exempelvis Överenskommelsen inom det sociala området 
och den på integrationsområdet. En lokal överenskommelse och en lokal dialogprocess engagerar 

en eller flera av kommunens nämnder och en dialogprocess kan endast initieras om det finns en 
bred uppslutning och representation av kommunens civilsamhälle.   

 
Uppsatsens empiri hämtas från både dokument och via intervjuer. Dokumenten och texterna är 
skrivna inom Överenskommelsens verksamhet, exempelvis tematiska studier, uppföljningsstudier 
och ”inspirationsmaterial”.  Personerna som har intervjuats är fem till antalet och representerar i 
tur och ordning Regeringskansliet, FAMNA (Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg), 

Överenskommelsens verksamhetskansli (två personer) samt en extern person som har jobbat åt 
Överenskommelsen som utredare av civila organisationers upplevelser av lokala dialogprocesser 
och överenskommelser i sex kommuner.  
 
Dokumenten och texterna som används som empiri i uppsatsen är skrivna mellan 2008 och 2015,  
medan intervjuerna är gjorda under våren 2015.  
 

Vad menas med civilsamhälle 
Organisationer, sammanslutningar och gemenskaper som är verksamma i det civila livet kan ha 
många definitioner och många begrepp. Utifrån den överenskommelse (2011) som slöts mellan 
regeringen och de idéburna organisationer 2008 definierades följande begrepp: 
 
Civi l t  samhäl le :  En arena skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet. En 
sammanslutning av människor där gemensamma intressen står i fokus utifrån medborgerligt 
förhållningssätt och medborgerliga handlingar.  

 
Idee l l  sektor/idéburen sektor :  Alla typer av idéburna organisationer. Folkrörelser, stiftelser, 
trossamfund och föreningar.  
 
Idéburen organisat ion:  Organisationer inom den ideella sektorn där organisationerna kan vara 
vinstdrivande och har uppdrag som står fria från statlig eller kommunalt bestämmande. 
Organisationerna är präglade av en ideologi, idealitet och är självstyrande. 
 

Idee l la organisat ioner :  Organisationer som står utanför stat och näringsliv. Grundformen är att 
ägna sig åt allmänmänskliga uppdrag utan inblandning från stat eller kommun och man är i regel 
inte vinstdrivande.  
 
I uppsatsen används konsekvent begreppen civilsamhället och idéburna organisationer. Värt att 
notera är här att begreppet civilsamhälle i sin tur kan innehålla kategorier såsom ovan nämnda 
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grupper och definitioner. Men för tydlighets skull används begreppet civilsamhälle som ett 
samlingsnamn för idéburen verksamhet som sker utan statligt eller kommunalt bestämmande.  
 

1.4 Uppsatsens disposition 
I nästa kapitel av uppsatsen presenteras metodavsnittet som bland annat innehåller den 
kunskapssyn som uppsatsen bygger på och den epistemologi som metoden/metoderna är 
sprungna ur. På detta följer ett resonemang kring min egen forskarroll och de etiska 
överväganden som gjorts under arbetets gång. Sedan följer ett avsnitt om tidigare studier som 
presenterar vad som tidigare har skrivits om samverkan och metaorganisationer. Resonemanget 

förs mot bakgrunden av att Överenskommelsen skulle kunna ses som en metaorganisation och 
vilken karaktäristik som en sådan metaorganisation har och i vilken grad samverkansarbete kan 
ske inom en sådan sammanslutning. 
 
Därpå följer ett avsnitt om teori där begreppet makt diskuteras samtidigt som Habermas 
teoribildning kring demokratiprocessen (Även Rune Premfors och ”den starka demokratin” 
diskuteras) och teorier kring viljebildning, målrationalitet och kommunikativt handlande 
presenteras.  

 
Därefter presenteras empirin utifrån de två delarna inventering och intervjuer där inventering är 
de dokument, texter och material som Överenskommelsen själva tagit fram medan intervjuer är 
de semi-strukturerade intervjufrågorna som har gått ut till representanter av regeringskansliet, 
SKL och den civila sektorn men även till Överenskommelsens kansli och en extern utredare av 
Överenskommelsens lokala arbete.   
 
Uppsatsen avslutas med ett analyserande avsnitt av empirin utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställningar samt ett avsnitt med slutsatser och perspektiv. Uppsatsen avslutas med att lyfta 
förslag på fortsatt forskning.  
 

2 Metod 
Kunskapsintresset och kunskapssynen som uppsatsen bygger på är det emancipatoriska. 
Alvesson & Sköldberg (2008) förklarar det emancipatoriska som bestående av ”handlingar som 
syftar till negationen av pesudo-naturliga restriktioner” (2008: 305).  
 

Inom ramen för det emancipatoriska kunskapsintresset finns det en strävan efter att identifiera 
orsaker till missförhållanden, missförståelse och undersöka vilka ideologiska föreställningar som 
ligger bakom vissa fenomen. Här är det på sin plats att betona att uppsatsen inte ämnar behandla 
ideologiska föreställningar även om det görs plats för detta inom ramen för den emancipatoriska 
kunskapssynen.  
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2.1 Det trilaterala sanningsbegreppet  
Den kunskapsproduktion som uppsatsen generar bottnar i Alvesson & Sköldbergs (2008) tre 
olika sanningsbegrepp: 
 
Det representativa sanningsbegreppet – Korrespondens med verkligheten 
Det applikativa (pragmatiska) sanningsbegreppet – Praktisk användning 
Det signifikativa sanningsbegreppet – Uppdaga dold mening 
 
 

 
Korrespondens  Mening  

 
 
 
 
 
 

 
 
   Användning 
 

Figur 1. De tre sanningsbegreppen 

 
Dessa sanningsbegrepp uppträder sällan isolerat i någon enskild teori utan allt som oftast 
förekommer de uppblandat (2008:48).  
 
Ser man på uppsatsens studieobjekt, Överenskommelsen, kan man tänka sig att en empirisk 

analys genererar en blandning av det signifikativa och det representativa. Det signifikativa 
perspektivet tydliggörs i och med ambitionen att uppdaga det dolda bakomliggande huruvida 
konsensus och maktasymmetri tar sig uttryck, något som inte nödvändigtvis sker explicit. Det 
sekundära, eller effekten av analysen, blir det representativa perspektivet, nämligen hur 
korrespondensen med verkligheten sker. Hur uttrycken effektiviseras och kopplas samman med 
verkligheten som Överenskommelsen som studieobjekt befinner sig i. Med andra ord: hur 
uppfattas makt och konsensus, vilken är den ”dolda” meningen i dessa begrepp och hur överförs 
de eller korresponderar med verkligheten, dvs. Överenskommelsen.  
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Arbetet med den här uppsatsen ska täcka upp samtliga tre perspektiv. Detta illustreras genom 
följande figur. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Figur 2. Studiens process i förhållande till de tre sanningsbegreppen 

 

 
Det signifikativa sanningsbegreppet uppdagar den dolda meningen i den empiri som finns till 
buds. Det kan handla om både de dokument, texter och material som inom ramen för 
Överenskommelsen är framtaget för att kommunicera sin verksamhet, och det kan även handla 
om uppdagande av mening genom de semi-strukturerade intervjuer som genomförs.  
 

Mitt metodologiska förfaringssätt är tredelat. Fas ett handlar om ”inventering”, nämligen att 
närläsa dokument, rapporter och utvärderingar om Överenskommelsen och kan liknas vid det 
signifikativa sanningsbegreppet. Jag väljer att kalla det för inventering eftersom det är empiri som 
redan finns i textform men som ska ”dammas av” och undersökas.  
 
I det representativa sanningsbegreppet arbetas empirins olika delar (intervjuer, textmaterial) 
samman för att se hur intervjuernas svar står sig gentemot de gemensamma textdokument som 
Överenskommelsen har tagit fram.  

 
Fas två i min metod handlar om genomförande av intervjuer (se bilaga 1) och kan ses som det 
representativa sanningsbegreppet. Här har jag intervjuat företrädare från Överenskommelsens 
parter, i det här fallet Regeringsföreträdare, representanter från den civila sektorn, företrädare för 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)1 samt Överenskommelsens kanslipersonal och en 
extern utredare. Jag har valt att intervjua representanter från samtliga delar av 
Överenskommelsen för att få en så rättvis bild som möjligt och för att utesluta förgivettaganden 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Intervjufrågor har gått ut till representanter för samtliga aktörer men då inga svar inkommit från SKL är 

de som aktör frånvarande i den andra delen av empirin.  

1. Signifikativa sanningsbegreppet 

	   	   	   	   	  

3. Pragmatiska sanningsbegreppet 

	   	   	   	  

2. Representativa sanningsbegreppet 
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och värja mig mot att aktörer talar i andras namn och målar upp en bild av övriga deltagare i 
samverkansarbetet som inte överensstämmer med verkligheten.  
 

Det pragmatiska sanningsbegreppet inbjuder till att omvandla teorigenereringen och 
kunskapsproduceringen till att användas på ett praktiskt plan ute i ”verkligheten”. Detta 
metodologiska förfaringssätt benämns och arbetas med utifrån begreppet kritisk pragmatism. 
Detta genom att införliva den kritiska teorin i någonting ”praktiskt”.  
 
Den tredje och avslutande fasen i min metod är analys och redovisning och kan liknas vid det 
pragmatiska sanningsbegreppet. Denna del av metoden syftar till att generera praktiska 
implikationer av empirin men även till att lyfta uppsatsens perspektiv (vidare forskning osv.). 

 
Den här tredelade metoden är inspirerad av och hämtad ifrån Christian Jensen & Mikael 
Löfström och deras rapport Ideella organisationer i välfärdssystemet – exemplet ICK (2003) och finner 
stöd i Alvesson & Sköldberg (2008) som menar att en kritisk teoretisk tolkningsram med fördel 
används när man ”gör intervjuer (både spontana och inplanerade), använder skriftligt material, 
studerar artefakter m.m., och särskilt söker beakta teman och frågeställningar av intresse i termer 
av dominans/emancipation (2008: 342).  

 

2.2 Kritisk teori som metod 
Den kritiska teorin beskrivs som en tolkande ansats men med fokus på ett kritiskt ifrågasättande 
av den sociala verkligheten. Kunskapsintresset är emancipatoriskt och teorin står upp för en 
dialektisk samhällssyn. Dialektiken och motsättningarna skapar dynamik och fenomen kan utifrån 
detta förhållningssätt få en del av sin förståelse utifrån motsatsen och ett motsatsliknande 

tillstånd. Tanken som genomsyrar den kritiska teorin är att sociala förhållanden är historiskt 
skapade och i varierad utsträckning präglade av maktasymmetrier. Som flertalet 
socialkonstruktivister är inriktningen makroperspektivet med dominerande förhållanden som en 
tydlig problembeskrivning (2008: 287-288).  
 
Den kritiska teorin är sprungen ur den s.k. Frankfurtskolan med Horkheimer, Adorno, Marcuse, 
Benjamin och Fromm som främsta centralfigurer. Inom Frankfurtskolan arbetade man 
tvärvetenskapligt med att utveckla teorier som var filosofiskt informerade och praktiskt 

betydelsefulla (2008: 289). Medlemmarna i Frankfurtskolan såg det som sin uppgift att undersöka 
relationen mellan empiriska sociala förhållanden och de samhälleliga – och historiska kontexter – 
som relationen vuxit fram i. Man menade även att samhällsvetenskapen skulle syfta till att visa på 
motsättningar i samhällets sätt att fungera och i de institutioner och tankesätt som samhället 
reproduceras, dessutom ansåg man att samhället skulle utveckla kunskap som man i sin tur kunde 
motverka repressiva sociala strukturer och processer med (2008: 289-290). Denna kunskap, tillika 
kritiska granskning, skulle syfta till frigörelse från repressiva institutioner (2008: 292).  
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Min metod låter sig användas till att söka efter förhållanden som rör dominans, intressen, 
ideologier och identiteter (se Alvesson & Sköldberg 2008). Det förefaller vara väldigt 
förekommande med sekundärempiri inom den kritiska teorin och det föreslås att man gör en 

omläsning, omtolkning och en egen analys utifrån den problembeskrivning som man själv sätter 
upp utifrån befintliga empiriska studier.  
 
Det blir viktigt att inte underutnyttja den empiri som finns tillgänglig. Kritisk teori är tolkande till 
sin ansats och kan därigenom motiveras till att inte använda empirin fullt ut. Därför blir 
utmaningen för mig att använda både de textdokument som finns tillgängliga samt intervjuerna 
för att ge innebörd och betydelse åt olika fenomen. Den tolkning som jag gör ska bygga på den 
empiri och de föreställningar som informanterna har, men den ska även utmana dessa. Det 

naturliga och självklara ska problematiseras (se Alvesson & Sköldberg 2008: 333). Ett verktyg för 
att problematisera det självklara och det som anses vara konventionellt kan vara att tänka 
dialektiskt. Detta är ett förfaringssätt som kan användas både i tolkningen av det textmaterial jag 
ska undersöka men även i de intervjuer jag ska göra. Om jag till exempel vill studera konsensus 
kan jag i mina intervjuer ställa upp en motbild, i det här fallet konflikt. Frågor som behandlar 
konflikt skulle i en kommande analys möjliggöra för mig att se konsensus i ett helt annat ljus. 
Istället för att i mina intervjuer rakt ut ställa frågor om konsensus, som får anses vara positivt 
värdeladdat, är det möjligt att informanterna tillåts tänka i andra banor. Återigen handlar det om 

att frångå från det konventionella och det invanda tänkandet för att nå fram till något annat.  
 

Genom att konsekvent söka motbilder – som inte används för att markera ideal utan 

för att möjliggöra poängrika kontraster – kan tolkningar göras, i vilka empiriska 

fenomen belyses i spänningsförhållandet mellan det bestående och det överskridande 

(2008: 336). 

 
Jag ser det som att det handlar om att skapa en spänning mellan i det här fallet konsensus – 
konflikt, istället för att luta sig tillbaka och se konsensus som något beständigt som inte behövs 
problematiseras. Genom att ställa upp en motbild till det begreppet kan det även få människor att 
tänka till ytterligare ett varv kring vad konsensus egentligen står för. Med ett sådant 

metodologiskt grepp ska det sociala fenomenet konsensus tolkas i ett annat ljus och brytas loss 
det från den gängse uppfattningen att konsensus blott är ett samtycke och ett positivt värdeladdat 
ord (2008: 336ff). Som exempel kan nämnas Lyotard (1997), som var av åsikten att dissensus var 
någonting nyttigt och Deetz (1992), som ansåg att dissensus var en idealbild snarare än att sträva 
efter konsensus.  
 
Metoden i sig är ingen idealtyp sett till den kritiska teorins nedslagsstudie eller kritisk etnografi 
utan den bildar en hybrid av både nedslagsstudier och närläsning (2008: 347ff). Eftersom jag 

sedan tidigare har en förförståelse för Överenskommelsen och arbetat nära den verksamheten 
under ett år kan studien ses i karaktären av etnografisk då jag har observerat och befunnit mig i 
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närheten av verksamheten, men min empiri kompletteras även av en nedslagsstudiekaraktär då 
jag kommer att ägna mig åt närläsning av texter, medan dessa i sin tur kompletteras med 
intervjuer.  

  
Det specifika ”fenomenet” Överenskommelsen som behandlas i min uppsats är måhända inte 
överförbart till att gälla liknande strukturellt uppbyggda verksamheter på ett generellt plan. Det 
”speciella” samverkansarbete som föreligger mellan regeringen, SKL och de idéburna 
organisationerna finns kanske inte i likadan struktur någon annanstans, men relationen mellan det 
offentliga och civilsamhället är i den tidigare nämnda välfärdskontexten ingalunda mindre 
relevant.  
 

2.3 Min egen forskarroll 
Som tidigare nämnts arbetade jag med att skriva Överenskommelsens tredje tematiska studie 
Överenskommelser som verktyg för att möta samhälleliga utmaningar – fem exempel i Europa (2015). Till 
detta har jag skrivit rapporter inom akademin som har utgått från Överenskommelsens 
verksamhet.  
 

Det textmaterial som den här studien bygger på har med andra ord tolkats och omtolkats under 
arbetets gång. Arbetet åt Överenskommelsen har även inneburit att jag på vägen har fått nya 
kunskaper, insikter och tolkningsmöjligheter. Även om empirin som återfinns i intervjuerna med 
representanter från den Gemensamma arbetsgruppen (GAG) är ny för uppsatsens ändamål, är 
studien underbyggd med mer än bara den tiden som har avsatts för denna uppsats.  
 
 
 

 
 

Akademiska rapporter    Tematisk studie   Föreliggande uppsats 

(1:a halvåret 2014)  (2:a halvåret 2014) (1:a halvåret 2015) 
 
Figur 3. Arbetsprocessen över tid 

 
Ovan illustration syftar till att visa hur tankeprocessen och kunskaps- och tolkningsramen har 
pågått sedan början på 2014 och nu, ett drygt år senare, paketerats samman i en uppsats. Denna 
utgångspunkt är någonting som bekräftas av Jonsson (2013) som skriver att ”förförståelsen är av 

betydelse och innebär att forskaren har en utgångspunkt som det inte går att frigöra sig från när 
arbetet startar” (2013:23). Värt att poängtera i sammanhanget är att det likväl blir viktigt att 
frigöra sig från förutfattade tankar och låta empirin tala för sig utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställningar.  
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2.4 Etiska överväganden 
Vad gäller de etiska överväganden som behövs göras inom ramen för min studie är det i första 
hand att inte ”misstolka” informanternas svar genom otydliga frågor, begreppsförvirring eller att 

dra slutsatser från svar som inte är helt och hållet tydliga. Detta tangeras i Vetenskapsrådets 
handbok God forskningssed (2011) där det konstateras att ”projekt som bygger på ett empiriskt 
material bör präglas av en systematisk och kritisk analys av noggrant insamlade data. Möjliga 
felkällor ska identifieras och diskuteras. Argumenten bör formuleras klart och ha relevans för den 
slutsats man vill ha” (2011: 40). 
  
Ett annat etiskt övervägande som bör tas i beaktande, eller åtminstone noteras, är att jag under 
drygt ett år var anställd åt Överenskommelsen och inom ramen för den anställningen deltog i en 

internationell konferens och sedermera författade en tematisk studie. Min roll och min 
anställning var i första hand som rapportskrivare vilket innebar att jag hade en tydlig 
uppdragsbeskrivning från den Gemensamma arbetsgruppen där jag skulle jämföra olika länders 
överenskommelser inom sociala frågor. Det var helt enkelt en rapport där jag samlade in material 
via intervjuer och deltagande i konferensen, och där jag sedan jämförde och analyserade svaren 
utifrån uppdragsbeskrivningen.  
 
I Vetenskapsrådets handbok God forskningssed (2011) står det att ”forskaren ska också stå fri från 

yttre påverkan och manipulering och inte gå egna privata eller vissa intressenters ärenden” (2011: 
12). Med denna uppmaning vid hand är det på sin plats att betona föreliggande uppsats fristående 
karaktär gentemot Överenskommelsen som tidigare uppdragsgivare.  
 
Rådande uppsats behandlar samverkansarbete som ingalunda är något nytt men det är likväl ett 
fenomen som det kan skapas ny kunskap kring, framförallt vad gäller samverkansarbete inom 
ramen för en verksamhet som Överenskommelsen, där begreppen makt och konsensus möts. 
 

Vetenskapsrådet definierar god vetenskaplig kvalitet och dess krav som  
 

uppfyllda av forskning som ger nya kunskaper, uppenbarar aldrig tidigare kända 

förhållanden eller kastar ett nytt ljus över tidigare kända företeelser och relationer – 

den ger oss mer tillförlitliga kunskapskartor att navigera efter än de vi tidigare har haft 

(2011: 24).  

 
Det är viktigt att uppsatsen genomsyras av en diskussion. Eftersom den kritiska teorin ska 
användas som verktyg för att söka motbilder och utifrån det arbeta dialektiskt är det viktigt att 
konsekvent visa på motsatsförhållanden och inte låsa fast sig. Vetenskapsrådet (2011) menar att 
en aktiv diskussion av fynden är utmärkande för en god vetenskaplig framställning och att 

”författaren inte endast bör citera eller hänvisa till arbeten som stöder den tes författaren vill 
driva. Forskaren bör också redovisa argument som kan tala emot tesen och försöka bemöta dessa 



	   16	  

i texten” (2011: 93). Detta förstärker uppsatsens metodologiska förehavanden där syftet blir att 
arbeta dialektalt och visa på motbilder. 
 

Avslutningsvis i avsnittet är det på sin plats att uppehålla sig lite vid de forskningsetiska principer 
som gäller inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). 
 
Informationskravet (Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte): 

Informanterna har varit medvetna om frivilligheten i att delta i uppsatsen. De har varit 
införstådda med att deras engagemang som informant endast handlat om att svara på ett 
frågeformulär. De har även haft möjligheten att tacka nej till att vara med som informant.  

 
Samtyckeskravet (Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan): 

I och med att jag har presenterat syftet med mina frågor och vad svaren ska användas till, har 
informanten själv fått välja om den vill delta och svara på frågorna. De personer jag har intervjuat 
är företrädare för sina respektive organisationer, vilket innebär att det i första hand är utifrån den 
rollen som personerna svarar.  
 

Konfidentialitetskravet (Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem):  

Inga personuppgifter behandlas i studien. De enda uppgifter som förekommer är personernas 
namn och deras profession och i och med att samtyckeskravet uppnåtts under de 
förutsättningarna, fyller även uppsatsen kravet på konfidentialitet.  
 
Nyttjandekravet (Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål): 

Genom att de uppgifter som samlats in för studiens syfte inte används för utomvetenskapligt 
syfte efterlevs nyttjandekravet. Uppgifterna används endast inom ramen för studien. Detta blir 
relevant så till vida att jag har skrivit en tematisk studie åt Överenskommelsen, men i och med att 
den här uppsatsen är frikopplad från min tidigare anställning utgör det inget problem. 
  

3 Tidigare forskning 
I boken Var står forskningen om civilsamhället, utgiven av Vetenskapsrådet 2012, görs ett försök att 
klarlägga vad forskningen ditintills skrivit om civilsamhället. Bland annat konstateras det att 
forskningen sedan 1990-talet vanligtvis har kommit att handla om socialt kapital och social tillit i 
förhållande till det offentliga. Författarna menar att den här typen av forskning präglats av ett 
harmoniskt perspektiv (2012: 15). Författarna beskriver också det vanligt förekommande 
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fenomenet med forskningsfrågor som berört tillit och huruvida medborgare har varit anslutna till 
frivilligföreningar eller inte. Utifrån denna insikt och utifrån den övriga översynen av tidigare 
forskning om civilsamhället uppstår det en kunskapslucka kring konflikt, makt och 

maktasymmetri i förhållandet mellan det offentliga och civilsamhället.  
 

Samverkan och metaorganisationer 
Ett samverkansarbete innehåller många motkrafter och incitamenten för att delta i 
samverkansarbetet kan vara vida skilt emellan aktörerna, något som Anell & Mattisson (2009) 
bekräftar genom följande konstaterande 

 
Det som främst orsakar konflikter vid samverkan är att målsättningar och intressen 

bland aktörerna varierar, något som ofta blir tydligt efterhand. De egna mål som man 

ställt upp för att vara med och samverka varierar, och synen på vad andra aktörer 

borde göra skiljer sig inte sällan från hur dessa aktörer själva ser på sin roll och sina 

insatser. Även om det finns en samsyn när det gäller mål och roller kan det finnas en 

oenighet avseende olika aktörers insatser. Synen på de insatser man är beredd att lägga 

på en samverkan speglar naturligtvis också vad man tror att man har att vinna på 

samverkan (2009: 94). 

 
Det finns ett maktperspektiv och en samverkansproblematik inom och mellan organisationer, 
framförallt när man samlas inom något som Ahrne & Brunsson (2008) beskriver som 
metaorganisationer. Utifrån ovan resonemang kan Överenskommelsen ses och uppfattas som en 
metaorganisation, även om man i grund och botten ingalunda är en organisation i sig, utan 

snarare ett trepartssamtal och ett dokument. Men principen är densamma: I en metaorganisation 
samlas en mängd organisationer i någonting som kan liknas vid en paraplyorganisation.  
 
Utgångspunkten för ett resonemang kring metaorganisationer fordrar därför att 
Överenskommelsen i det här fallet kan jämföras med en sådan. Ahrne & Brunsson (2008) 
konstaterar att även om en metaorganisation är formad utifrån antagandet att organisationens 
medlemmar har gemensamma intressen är det likväl oundvikligt med interna konflikter (2008: 
107). Ju högre grad av differentiering mellan organisationens medlemmar, desto större är risken 

för konflikt mellan medlemmarna. En potentiell konflikt – och graden av densamma - är även 
avhängig under vilka förutsättningar som de olika medlemmarna har anslutit sig till 
metaorganisationen. Det kan exempelvis röra sig om medlemmar som i metaorganisationens 
mest extrema form inte kan stödja dennes agenda, men samtidigt känner man att förlusten att stå 
utanför organisationens sammanslutning är alltför stor, vilket innebär att man deltar i 
gemenskapen men med bibehållen identitet och divergerande åsikter gentemot 
metaorganisationen (2008: 108).  
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En annan typ av anslutning till gemenskapen kan ske genom att man som medlem opponerar sig 
mot metaorganisationens syfte, och därigenom ser en chans att bromsa detta syfte genom att vara 
så nära den och dess verksamhet som möjligt. Ytterligare potentiella konflikter kan uppkomma 

vad gäller huruvida vem av medlemmarna som ska kommunicera metaorganisationens arbete och 
vems åsikter som ska lyftas fram och därigenom framstå stå som gemensamma. Vid tillfällen då 
metaorganisationen har svårt att hitta fram till en gemensam ståndpunkt förefaller det vara ofta 
som de mäktigaste medlemmarna får sin röst hörd.  
 
Problematiken förstärks ytterligare genom Jutterström (2004) som menar att en aktör i en 
organisation (eller en metaorganisation för den delen) bär var för sig på fyra olika karaktäristika, 
element. Dessa fyra är identitet, preferenser, rationalitet och handlingsutrymme. (2004: 14) När 

Jutterström (2004) sedan väver samman dessa fyra element blir slutsatsen att att en organisation 

är hierarkiskt ordnad utifrån ett kontinuum bestående av identitet  preferenser  rationell 

beslutsprocess (jmfr Johanssons & Lövgrens resonemang om governmentality-perspektiv, 
överhet, styrning och disciplin 2007: 12). Detta förstärker bara problembeskrivningen i 
föreliggande uppsats som menar att konsensus och makt är i sig själva komplexa företeelser och 
när dessa förenas i samverkansarbete ställs de på sin spets. Det är i första hand identiteten som 
ligger till grund för preferenserna och sedermera handlingarna, men detta kan komma att bli 
problematiskt eftersom, eg. en regering strävar efter att vidmakthålla en position och att det 
därigenom krävs att man vidtar stränghet gentemot sina medborgare (2004: 14ff). Som 

medborgare kan man åtnjuta de rättigheter som man har, men det fordras att man spelar efter 
regeringens regler. Det lönar sig med andra ord att lyda och det straffar sig att sätta sig emot. 
Sätter man sig emot en regerings uppsatta föreskrifter kan det innebära att man inte kan åtnjuta 
förmånerna som det innebär att vara medborgare. Däri ligger ytterligare en problematik gällande 
maktutövning inom ett konsensuspåkallat samarbete.  
     

4 Teoretiskt ramverk 
Följande avsnitt uppehåller sig inledningsvis kring ett resonemang om makt och maktutövning 
inom ramen för Lukes (2008) och Boulding (1989) för att sedan gå över till Habermas (1997) och 
Premfors (2000) syn på demokratiprocessen, men även Habermas (1990) syn på målrationalitet 
och kommunikativt handlande. 
  

Steven Lukes tre maktuppfattningar 
Lukes (2008) skriver att makt i sin ”enkelhet” utgår från uppfattningen att aktör A på ett eller 
annat sätt påverkar aktör B. Men om maktdiskussionen ska kunna vara tillämpbar krävs det 
ytterligare definitioner och förfiningar av de analytiska verktygen och för detta ändamål lyfter han 
fram tre olika maktuppfattningar som utgår från tidigare studier och definitioner av begreppet 
makt som han sedan problematiserar.   
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Den endimensionella maktuppfattningen 

Centralt för denna maktuppfattning är den faktiska makten, dvs. utövandet av makt (2008: 25). 
Denna maktuppfattning går även under namnet ”pluralistisk”, då den är inriktad på handlande 

och beslutsfattande vid nyckelfrågor där det står två olika preferenser mot varandra, dvs. ett 
konfliktliknande förhållande. Den endimensionella maktuppfattningen antas kunna läsas som att 
då det inte råder någon form av konfliktliknande förhållande kan det ingalunda bli tal om någon 
maktutövning (2008: 27). Detta pluralistiska synsätt slår även fast att olika intressen kan vara 
outtalade eller svåra att observera.  
 
Vad den endimensionella maktuppfattningen således kommer att handla om är ”handlande vid 
beslutsfattande i frågor där det finns en iakttagbar konflikt eller iakttagbara (subjektiva) intressen, 

uppfattade som uttalade politiska preferenser sådana de kommer till uttryck genom politiskt 
deltagande” (2008: 28). Den endimensionella maktuppfattningen brukar främst förknippas med 
Robert A. Dahl.  
 

Den tvådimensionella maktuppfattningen 

Genom kontrollformer som t.ex. tvång, inflytande, auktoritet, styrka och manipulation kan en 
aktör skapa värderingar och procedurer som gör att en annan aktör omöjligen kan föra in nya 
frågor på agendan (2008: 30). Maktutövningen sker här genom att man begränsar beslutsfattandet 

till en viss typ av frågor som framstår som ”ofarliga” och som inte skulle kunna skada den aktör 
med mest makt (Ibid.). Kritiken som lyfts mot den tvådimensionella makten gör gällande att om 
en aktör undviker att agera på grund av förutsägelsen av en annan aktörs reaktion uppstår en 
icke-händelse och att det därigenom inte kan beläggas empiriskt. Men vad förfäktarna av den 
tvådimensionella makten menar (enligt Lukes: 30ff) är att denna icke-handling i allra högsta grad 
är ett iakttagbart beslut. Ett beslut anses vara ett val mellan två alternativ och ett icke-beslut 
innebär att man motverkar ett manifest som går emot en värdering. ”En tillfredsställande 
tvådimensionell maktanalys måste därmed undersöka både beslutsfattande och 

ickebeslutsfattande” (2008: 31).  
 
Genom att arbeta med ickebeslut befäster man sin position och sin vetorätt i frågan och i 
förlängningen innebär det att man begränsar tillträdet till vissa aktörer på arenan och till 
agendasättningen.  
 
Både den endimensionella och den tvådimensionella synen på makt betonar att det ska finnas 
någon form av konflikt. I den endimensionella menar man att makt vid beslutsfattande endast 

existerar vid en öppen konflikt medan den tvådimensionella läses utifrån samma logik fast med 
ickebeslutsfattande. Det konstateras att om det vare sig finns en öppen eller dold konflikt måste 
det antas att det råder konsensus (2008: 32).  
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Den tvådimensionella synen på makt karaktäriseras av att den  
 

formulerar en begränsad kritik av den första maktuppfattningens beteendefokus […] 

och att den gör det möjligt att undersöka hur beslut förhindras i potentiella frågor där 

det finns en iakttagbar konflikt mellan (subjektiva) intressen, som antas komma till 

uttryck genom politiska preferenser inom det politiska systemet och missnöje utanför 

detsamma (2008: 33).  

 
Lukes (2008) skriver att Bachrachs och Baratz brukar förknippas med denna tvådimensionella 
maktuppfattning.  
  
Den tredimensionella maktuppfattningen 

I den tredimensionella synen på makt lyfter Lukes (2008) fram kritik mot att öppet faktiskt 
beteende och konkreta beslut tillåts spela en alltför stor roll. Kulturellt formade kollektiva 
beteenden och institutionella procedurer kan ligga bakom individers icke-handlande. Det behöver 

således inte handla om några medvetna handlingar utan dessa kan vara både socialt och kulturellt 
betingat. Kritik lyfts även mot att makt i så hög utsträckning förknippas med faktisk, iakttagbar 
konflikt. Det kan lika mycket handla om att en aktör influerar och påverkar en annan aktör att 
tycka, känna och stödja någonting. Helt enkelt genom att forma dess preferenser. Det behöver 
alltså inte betyda att det är en underliggande konflikt som ligger bakom en sådan maktutövning: 
”det mest effektiva och försåtliga sättet att utöva makt är att undvika att sådan konflikt 
överhuvudtaget uppstår” (2008: 36).  
 

Den tvådimensionella makten och konstaterandet att om inget missnöje existerar råder det 
konsensus, ifrågasättas av Lukes (2008). En hög grad av maktutövning består i att forma folks 
varseblivning och få de att känna sig tillfreds och med en känsla av att befinna sig i ett 
normaltillstånd där det inte finns någonting att vara missnöjd över. Lukes (2008) slår fast att 
”genom att anta att frånvaron av missnöje är detsamma som äkta samtycke utesluter man redan 
på definitionsstadiet möjligheten att samtycket är falskt eller manipulerat (2008: 36).  
 
Den tredimensionella synen på makt kritiserar inriktningen på beteende hos de två första 

individualiserade maktuppfattningarna. Genom det tredimensionella synsättet konstateras det att 
det därigenom blir möjligt att undersöka på vilka sätt som de potentiella frågorna hålls utanför 
agendan. Det kan röra sig om antingen sociala krafter men även institutionella och/eller 
individers beslut. Det behöver inte heller handla om en iakttagbar konflikt, en sådan kan ha 
undvikits – vilket i sådana fall också är en maktutövning i sig.  
 
Denna form av makt kan även ses som diskursivt organiserad och att makt i detta avseende är 
produktivt. Den tredimensionella maktuppfattningen kan även relateras till Michel Foucault.   
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Kenneth Bouldings tre maktkategorier 
Makt kan ses och förstås utifrån tre olika kategorier, menar Boulding (1989). Dessa bjuder in till 
ett sätt att organisera en väldigt komplex verklighet och till ett sätt som eventuellt leder till en mer 
realistisk syn på vad det egentligen är för värderingar och handlingar som skapar makt. Boulding 
(1989) diskuterar även hur hierarkisk makt kan ta sig uttryck.  
 
I uppsatsen har Bouldings (1989) kategoribegrepp Threat, Exchange och Love bytts ut mot Hot, 
Plussummeförhållande och Respekt. I övrigt är innehållet i de detsamma.  
 

Hot 

Denna kategori handlar om ett förhållande mellan två aktörer inom ramen för hot – 
underkastelse. Det finns en rad handlingar som ett uttalat hot kan föranleda. Antingen kan hotet 
följas av en direkt undergivelse. Men hotet kan även följas av ett motstånd och en ovilja från 
motparten. Då hamnar ”bollen” hos den hotande parten på nytt. Den hotade parten kan även 
hota tillbaks, även då förflyttas ”bollen” tillbaks till den hotande parten för att göra ett nytt drag. 
Vidare kan ett flyktbeteende infinna sig hos den part som blir hotad. Avslutningsvis kan den 
hotade personen närma sig den hotande med ett avrustningsbeteende. Med kommunikation och 

med ett integrerande förhållningssätt kan hotet på så sätt avhjälpas (1989: 26ff).  
 
Plussummeförhållande 

I denna maktrelation har de inblandande aktörerna ett produktivt utbyte sinsemellan. Detta kan 
till och med bidra till att skapa integrerande strukturer parterna sinsemellan. Tillit är ledordet för 
att utbytet ska fungera och utvecklas. Denna form av makt har även inslag av destruktiv karaktär, 
i form av lagar och regler samt straff när någon part bryter ett avtal osv. (1989: 27-28).  
 

Respekt 

Denna form av makt anspelar på det emotionella. Man får någon att göra något på grund av 
respekt/kärlek. Boulding (1989) exemplifierar detta genom att nämna en monark i sin relation till 
sin stat, en generals relation till sina soldater eller en religiös ledares relation till sina anhängare. 
Även här finns ett inslag av destruktiv karaktär, nämligen ”förmågan” att såra någon. Till det kan 
även hat förekomma; man gör någonting mot någon annan för att visa sitt ogillande mot 
personen i fråga (1989: 29). Här lyfts familjen fram som det tydligaste exemplet som präglas av en 
integrerande makt. Men kyrkor, religiösa samfund, välgörenhets- och civila frivilligorganisationer 

lyfts även fram. Den sociala makten är kapaciteten att få folk att identifiera sig och visa sin 
lojalitet gentemot en viss organisation eller sammanslutning. Samtidigt existerar det ett visst inslag 
av hot i den här maktformen också, exempelvis ”gör du inte som vi vill så visar du att du inte 
respekterar oss” (1989: 31). 
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Hierarkisk makt 
När antalet medlemmar i en organisation eller grupp stiger ökar svårigheterna att upprätthålla en 
jämlik maktfördelning mellan de inblandande aktörerna på grund av den ökade svårigheten med 
kommunikationen. När en grupps medlemsantal ökar skulle det ta alldeles för lång tid att komma 
fram till beslut om det inte hade funnits en hierarkisk maktstruktur, slår Boulding fast (1989: 42). 
Svårigheterna med kommunikationen innebär att den hierarkiska toppen ger vagt definierade 
instruktioner nedåt och samtidigt som de personer som befinner sig längst ned på hierarkin är de 
som är närmast ”verkligheten”. Informationen som sedan löper nedifrån och upp filtreras vid 
varje steg eftersom ingen vill lämna några dåliga nyheter till sin överordnade.  

 
Den hierarkiska organisationskulturens funktion är att försöka undvika olydnad. Samtidigt kan 
inte den hierarkiska makten överleva om den inte får sin legitimitet och bekräftelse från botten av 
den hierarkiska pyramiden. Ett vanligt hot, menar Boulding (1989), är hotet som kommer 
nedifrån om att sluta. Den hierarkiska makten kan på så sätt enkelt undermineras genom att 
medlemmar lämnar för att ansluta sig till andra organisationer. 
 

The ultimate denial of legitimacy, of course, is rebellion. While this is not common, it 

always lurks in the background as a potential denial of hierarchical power, although, 

again, many rebellions are not successful (1989: 44).  

 

Den hierarkiska makten tenderar att hänga på en skör tråd då ett motstånd inom en organisation 
kan leda till att legitimiteten ifrågasätts.  
 

Den demokratiska processen utifrån Habermas och Premfors 
Den liberala uppfattningen och den republikanska uppfattningen kan ses som två skilda synsätt 
på en demokratisk process. Både Habermas (1997) och Premfors (2000) ställer dessa synsätt mot 
varandra.  

 
Den tunna liberala demokratin och den starka republikanska demokratin 

Den liberala uppfattningen är att staten ska programmeras i samhällets intresse och den 
marknadsekonomiska aspekten ska tillåtas vara framträdande vid interaktionen mellan individens 
egna intressen och statens administrativa förmåga (Habermas 1997: 75-76). I kontrast till denna 
uppfattning betonar den republikanska uppfattningen att individens beroende till 
medmänniskorna ska lyftas fram. I det republikanska synsättet tillkommer därmed solidaritet som 
en kompletterande aspekt (Ibid.). I boken Den starka demokratin (2000) av Rune Premfors 

behandlas det liberala och det republikanska synsättet, fastän Premfors (2000) benämner det som 
den tunna demokratin och den starka demokratin. Den starka demokratin innehåller en 
avvägning mellan individualism och kollektivism. Individens preferenser bestäms i det sociala 
samspelet och den dialektiska process som samspelet sker inom. Den starka demokratin delar den 
tunna demokratins syn på människan som en varelse vars främsta drivkraft är personlig 
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autonomi, men till skillnad från den tunna demokratiuppfattningen är inte strävan efter frihet 
endast ett försök till en egoistisk tillfredsställelse av egna intressen. Individen har både egoistiska 
och altruistiska motiv och dessa motiv påverkas starkt av det sociala sammanhang som individen 

befinner sig i (2000: 30).  
 
Hos Habermas (1997) lyfts det civila samhället lyfts fram som en försäkring gällande 
integrationen och autonomin hos medborgarna. Den horisontella politiska viljebildningen och 
den kommunikativt uppnådda konsensusen utgör grunden för detta resonemang inom ramen för 
en republikansk uppfattning (1997: 76). Marknadssamhällets frånkoppling från den politiska 
kommunikationen innebär i förlängningen att den politiska administrativa makten blir en 
spegelbild av den politiska åsikts- och viljebildningen (1997: 76-77).  

 
Premfors (2000) skriver också om det civila samhället och konstaterar att inom ramen för den 
tunna demokratin har den enskilda människan intressen och passioner som konstitueras 
autonomt och som främst kan tillfredsställas i det civila samhället. Staten syfte är till stor del att 
garantera friheter och rättigheter, men staten själv kan bli ett hot mot individens frihet och det 
civila samhället. 
 
Premfors (2000) menar att den tunna liberala demokratin innehåller en konfliktfylld social 

interaktion medan den starka republikanska demokratins synsätt är att konsensus är både möjligt 
och önskvärt i samhället (2000: 30-31).  Den starka demokratisynen är därmed ett försök till en 
syntes mellan negativ och positiv frihet, men även mellan individualism och kollektivism. Den tar 
sig uttryck genom en betoning av både personlig autonomi och jämlikhet (2000: 33). Gällande 
negativ och positiv frihet skriver Premfors (2000) att den tunna demokratin har det individuella 
egenintresset som utgångspunkt och friheten vinns genom eliminering av hinder, s.k. negativ 
frihet. Den starka demokratin lyfter istället fram förutsättningar för individen att utnyttja olika 
sorters valmöjligheter, s.k. positiv frihet (2000: 30-31)  

 
Utifrån Habermas (1997) kan skillnaden mellan det liberala och det republikanska synsättet ses 
som en skillnad mellan maktskapande och förnuftsskapande.  
 
Habermas (1997) menar att det liberala perspektivet är en marknadsstyrd politik vars framgång 
mäts utifrån numeriska förhållanden, dvs. utfallet av de röstberättigades preferenser. Kampen 
handlar om att tillskansa sig positioner utifrån ett strategiskt handlande som i sin tur ger 
administrativ makt (1997: 80). Ser man på Överenskommelsen som studieobjekt handlar det om 

att förhålla sig strategiskt till de övriga aktörerna inom samverkansarbetet för att på så sätt 
försäkra sig om att skaffa sig makten över agendan och möjlighet till att bedriva opinionsbildning.  
 
I kontrast till det liberala perspektivet står det republikanska perspektivet för demokratins 
ursprungliga innebörd, nämligen det offentliga förnuftsbruk – och institutionaliseringen av 



	   24	  

densamma – som utövas gemensamt av självständiga medborgare Denna hållning är ett led i att 
generera förnuftiga resultat (1997: 82). Detta kan ses som en kommunikativ rationalitet och inom 
ramen för Överenskommelsen kan det ses som att en dialog initieras mellan de olika aktörerna 

för att generera förnuftiga resultat utifrån en gemensam målbild.  

 

Målrationella handlingssystem 
Det handlande subjektet väljer – beroende på specifik målbild – det medel som anses vara bäst 
lämpat för att uppnå det avsedda tillståndet. Utifrån och i enlighet med de kunskaper som finns 

försöker subjektet i en given situation uppfylla de krav för att önskad effekt ska uppnås. 
(1990:49).  
 
Detta målinriktade handlande kan dessutom utvidgas till att bli ett begrepp för hur interaktion 
sker på en social basis. Utvidgningen aktualiseras om dessa två aspekter beaktas: i) orienteringen 
mot andra subjekts beteende och ii) handlingsorienteringarnas reflexiva relation till varandra. De 
två aspekterna innebär att varje aktör tar i beaktande de andra aktörernas handlande och 
strategiskt anpassar sitt handlande utifrån det (1990: 161).  

 
Aktör 1 väljer medel X för att uppnå Mål A. Aktör 2 kan i det läget välja medel Y för att uppnå 
Mål A, medan aktör 3 väljer samma medel men med en annan målbild.  
 
Aktör  Strategi  Effekt 

Aktör 1  Medel X  Mål A 

Aktör 2  Medel Y  Mål B 

Aktör 3  Medel Y  Mål A 

 
Figur 4. Schema över strategier som kan användas inom det målrationella handlingssystemet. 

 
Olika strategier kan användas för att nå en och samma effekt. Av samma anledning som samma 

strategier kan användas för att nå olika effekter. Tanken om det målinriktade handlandet på social 
basis gör gällande att aktörer anpassar sig utifrån de andra aktörernas strategiska val.  
 
Det målrationella handlandet kan förstås som dels framgångorienterat eller förståelseorienterat. 
Begreppet framgångsorienterade handlingar delar Habermas (1990) in i instrumentella och 
strategiska. Den instrumentella handlingen är när vi bedömer den utifrån tekniska handlingsregler 
och sedermera hur den ingriper i det fysiska tillståndet. Den strategiska handlingen handlar mer 
om hur en specifik handling inverkar på en annan aktörs beslut. Istället för tekniska 

handlingsregler är det regler för rationellt val som står i fokus (1990: 164). 
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Inom ramen för uppsatsens studieobjekt, Överenskommelsen, går det att se den som en 
rationaliseringsprocess där problemlösandet står i fokus. Problemet det handlar om är ett behov 
av välfärdstjänster och där det offentliga inte förmår tillhandahålla dessa tjänster på egen hand.  

Det målrationella handlandet som Habermas nämner (1990) är inriktat på både framgång och 
förståelse. Detta förstås inom Överenskommelsens kontext som att samverkansarbetet ska leda 
till framgång men det ska även leda till förståelse för respektive aktör inom samverksansarbetet. 
Framgångsorienteringen i sin tur handlar om både instrumentella och strategiska handlingar där 
det senare leder till att en aktör inom Överenskommelsen anpassar sig strategiskt efter en annan.  
 

Kommunikativt handlande 
Inom det kommunikativa handlandet är aktörernas främsta fokus inbördes förståelse och inte 
den egna framgången (1990: 165). Det är den gemensamma uppfattningen om det rationella valet 
som ligger grund för samförståndet. Om ett samförstånd ska framstå som genuint och fruktbart 
för alla aktörer krävs det att det föregås av en lyckad förståelseprocess.  
 
Inom det kommunikativa handlandet kan det även finnas fog att misstänka att vissa aktörer inte 
spelar med öppna kort. De begrepp som används för att beskriva detta är å ena sidan förtäckt 

strategiskt handlande, som är en handling där en aktör döljer för en annan att villkoren för 
kommunikativt handlande inte uppfylls. Aktören förhåller sig alltså medvetet strategiskt till 
situationen utan att det sker explicit. Det andra begreppet, systematiskt förvrängd kommunikation, 
handlar mer om en omedveten vilseledning. I det här fallet är det minst en av aktörerna som inte 
är medveten om dennes strategiska förhållningssätt och skenet upprätthålls av det 
kommunikativa handlandet (1990: 166). 
 
Aktör  Strategi   Effekt 

Aktör 1  Medel A (men egentligen medel B)  Förtäckt strategi   

Aktör 2  Medel B (men omedvetet medel A)  Systematisk förvrängning 
 
Figur 5. Schema över handlingar och strategier som inryms i begreppet kommunikativt handlande. 

 
Det målrationella handlandet som tidigare behandlades hade ett utpräglat strategiskt perspektiv. I 
den kommunikativa handlingen som i grunden ska präglas av ett dialogiskt förfarande blir det 
”lättare” för aktörerna att använda sig av förtäckta strategier eller som den systematiskt 
förvrängda kommunikationen innebär, en omedvetenhet kring effekterna av handlingen. 
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 Målrationellt handlande Kommunikativt handlande 

Liberalt synsätt Makt, instrumentell politik, 
förnuftsskepticism, administrativ 
makt, vilja, systemrationalitet, 
framgångsorienterat, 
förståelseorienterat 

- 

Republikanskt 

synsätt 

- Dialogisk politik, kommunikativ makt, 

förnuft, överygelse, tilltro till politiska 
diskursers kraft, övertygelse, 
handlingsrationalitet, förtäckt strategiskt 
handlande, systematiskt förvrängd 
kommunikation 

Figur 6. Översiktsmodell av två olika rationalitetsformer. 

 

Modellen syftar till att visa på att det finns två olika rationalitetsformer där den ena, det 
republikanska synsätter, innefattar ett djupare rationalitetsbegrepp i jämförelse med det liberala. 
Det republikanska synsättet är präglat av dialog medan det liberala är mer inriktad på målbild och 
makt. 
 
Med utgångspunkt i Habermas tanke om målrationalitet och kommunikativa handlande i 
kombination med empiriska studier kommer föreliggande uppsats ta sig karaktären av en kritisk 
pragmatism. Därigenom kan teorin användas som ett sorts flexibelt prisma med ambitionen att 

vara både teorigenererande och kunskapsproducerande. 
 

5 Empiri 
Empirins två delar består dels av en inventering av redan producerade dokument och texter inom 
ramen för överenskommelsens verksamhet. I dessa dokument hörs röster från både 

regeringskansliet, Sveriges Kommuner och Landsting, idéburna organisationer, men även röster 
från forskningsvärlden. Den andra delen består av semistrukturerade intervjuer med 
representanter från de ovan nämnda parterna, undantaget SKL då svaren från denna aktör har 
uteblivit. En extern utredare tillkommer som informant i empirins andra del. Utredaren har 
kartlagt de lokala överenskommelserna i Sverige.  
 
Frågorna har kommit att handla om makt, konsensus, maktasymmetri och hur dessa begrepp 
hanteras och uppfattas av de respektive parterna. Frågorna handlar även om vad ett gott 

samverkansarbete innebär och om det är särskilt eftersträvansvärt med harmoni inom samverkan.  
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Inventeringen, som empirins första del kallas, sträcker sig så långt tillbaks som till 2008 då den 
nationella Överenskommelsen signerades mellan parterna. Intervjuerna som gjordes 2015 utgör 
då ett komplement till de texter som redan finns. Detta för att se om det initiala signerandet av 

den nationella Överenskommelsen korrelerar med parternas rådande uppfattningar om makt, 
maktasymmetri och konsensus.  
 
Då tidigare studier och forskning har behandlat relationen mellan staten och civilsamhället utifrån 
ett harmoniskt perspektiv har perspektivet som valts för denna studie varit mer åt det 
konfliktfyllda perspektivet. Därigenom utgångspunkten med maktasymmetri och den 
återkommande frågan om konsensus i ett samverkansarbete där det råder maktasymmetri. I 
empirins första del, inventeringen, har uppgiften varit att söka efter avsnitt som behandlar just 

makt, maktasymmetri, samverkansarbete och konsensus. Då textmaterialet förmodats ha 
innehållit få stycken om just konflikt och maktasymmetri har empirins andra del, intervjuer, mer 
handlat om att lyfta fram motbilder till det harmoniska perspektivet och motbilder till samverkan 
och konsensus. Därför utgör avsnittet om empirins andra del i högre utsträckning ett resonemang 
om konflikt, dissensus och maktasymmetri. Detta är även ett led i det verktyg som den kritiska 
teorin erbjuder och som i sin tur den här uppsatsen präglas av.  

 

Inventering av textmaterial 
Inventeringen, dvs. empirins första del, tangerar i större utsträckning det emancipatoriska 
kunskapsintresset då det i det avsnittet söks efter explicita men framförallt implicita berättelser 
om makt, maktasymmetri, konsensus och konflikt.  
 

Rollfördelning inom samverkan 
I rapporten Staten och det civila samhällets organisationer i ett föränderligt välfärdssamhälle – Perspektiv på en 
överenskommelse (2011b) står det att ”ideal och utfästelser om dialog och konsensus bör kritiskt 
granskas” (2011b: 47). Även om målet kan vara att skapa jämlikhet och platta beslutsmodeller där 
konsensus och dialog står i fokus kan det vara svårt att lämna inneboende maktförhållanden 
utanför. Det är inte helt givet hur demokratiaspekten blir när många aktörer bjuds in att delta i en 
politisk process. Detta kan lika gärna vara ett tecken på en urholkning av demokratin eftersom 

statens syfte kan vara att tämja och hålla tillbaks starka åsikter och kritik från aktörer bortanför 
staten (2011b: 48).  
 
Hanna Broberg, som vid tiden för materialet var ansvarig för Överenskommelsens 
uppföljningskansli, menar att ”organisationerna ska inte tvingas till former eller uppgifter som 
skapar allt större likhet” (2012: 21). Det betonas att tydlighet i rollerna är väldigt viktigt när det 
handlar om att föra dialog och stärka samverkansarbetet.  
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Ser man till de idéburna organisationernas utgångspunkt i dokumentet Överenskommelsen har 
man ett distinkt mål där man vill tydliggöra sin oberoende roll i samhället och även utveckla sin 
särart och uppdraget för sina medlemmar. Viktigt i sammanhanget är att de idéburna 

organisationerna vill göra detta utan att göra avkall på sin självständighet (2011: 13).   
 

Styrning som maktutövning 
Det görs ett försök att beskriva dialoger och överenskommelser som en form av styrning. I detta 
tankesätt innebär det inte att statsmakten är repressiv gentemot individer eller organisationer utan 
 

I stället handlar det om att utnyttja olika styrformer som formellt syftar till att främja 

enskilda organisationers handlingsutrymme. Dessa nya sociala lösningar används för 

att definiera icke-statliga aktörer som försiktiga, kapabla att planera och att ta ansvar, 

vilket på ett mer subtilt vis förmår dem att handla i enlighet med makthavarnas vilja. 

På detta sätt kan statens domäner utvidgas på bekostnad av det civila samhällets 

inflytande (2011b: 41). 
  

Det skrivs fram som att dessa dialoger och överenskommelser i förlängningen blir en arena för 
styrning, där gränsen mellan det offentliga och det civila har kommit att bli mer upplöst, mer 
suddigt och framförallt svårare att granska. Det civila samhället är, som författarna skriver, inte 
”en motsats till staten, utan […] en plats där styrning kan ske” (2011b: 42). 
 
I rapporten Samtal & samverkan. - Ett inspirationssamtal för idéburna organisationer, politiker och 

tjänstemän som vill skapa dialog och utveckla välfärden tillsammans (2012) konstateras det att det finns 
risker med dokumentet Överenskommelsen, bland annat om det kan utvecklas till att stat, 
regioner, landsting och kommuner använder de här överenskommelserna för att styra 
organisationslivet (2012: 9). 
 

Samverkan 
Det förefaller även som man en potentiell konfliktbild inom de sex principer som 
Överenskommelsen vilar på. Främst är det mellan Principen om självständighet och oberoende där det 
står att de idéburna organisationerna ska få formulera sitt uppdrag fritt, och Principen om mångfald 
och kvalitet där det står att de idéburna organisationerna ska följa lagstiftningskrav och 
beställningskrav (2011b: 18). Men samtidigt är författarna tydliga med vetskapen om att 
dokumentet, och tillika principerna, ingalunda är juridiskt bindande och att det därigenom inte är 
vare sig detaljreglerande eller tvingande. Likväl konstateras det att Överenskommelsen kan 
innehålla motsättningar och konfliktytor. Främst är det ansvarsområdet: de åtaganden och 

åtgärder som respektive part skrivit att man ska göra är vagt beskrivna och icke-förpliktigande. 
Kring detta resonemang följer en avslutande fråga från författarna, nämligen om målet med 
Överenskommelsen främst finns till utifrån en politisk agenda, eller om erkännandet av de 
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idéburnas roller som röstbärare och serviceutförare verkligen leder till praktisk implementering 
också? (2011b: 20).  
 

Ludvig Sandberg, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, menar att 
partnerskapets samverkan är att föredra framför att vara utan det 
 

Jag har […] hört att arbete med överenskommelser gör att de olika parterna kommer 

för nära varandra. Jag menar att den risken torde vara större utan ett strategiskt 

partnerskap där självständighet och oberoende är en av grundpelarna (2012: 13).  

 
På sina håll skrivs det att det saknas en reell och stark motpart till staten, exempelvis en 
paraplyorganisation 
 

Överenskommelsen kan få en viktig betydelse om den uppmärksammar viktiga frågor 

i relationen mellan stat och idéburna organisationerna men detta är en stor utmaning 

(2014: 52).  

 
Det finns även en medvetenhet om vad tidigare forskning har skrivit om civilsamhället i relation 
till det offentliga. Främst belyses det att forskningen har visat att organisationer som kommit nära 
staten och sammanslutit sig i någon form av korporatism2,  i viss mån har frånkopplat sig från 
den egna organisationens identitet och istället letts in på att ha samhällets bästa för ögonen, och 
inte specifikt organisationens egna hjärtefrågor. Man uppmärksammar även forskningens rön om 
kritik och konflikter gentemot staten och att detta setts som icke-önskvärt från statens sida. I 

sammanhanget konstateras det att  
 

Detta reser – enligt vår mening – centrala frågor om relationerna mellan staten och 

ideella organisationer (2011b: 54-55).  

 
Företrädare för regeringskansliet menar att den tydligaste konkreta effekten av 
Överenskommelsen är att regeringskansliet inrättat en interdepartemental arbetsgrupp för 
uppföljning av politiken för det civila samhället. Både utbildningsdepartementet och 
socialdepartementet anger att man utökat dialogen med det civila samhället och att fler samråd 
sker nu än tidigare. Man ser en annan positiv aspekt av Överenskommelsen i och med att 

relationerna upplevs ha förändrats i riktning mot att parterna blivit mer jämbördiga (Nordfeldt & 
Gavelin 2012: 14).   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  ”Begreppet är omdebatterat och har många olika definitioner, men kan i allmänhet beskrivas som att 

organiserade intressen medverkar i den offentliga beslutsprocessen under nära och institutionaliserade 

former (exempelvis som fullvärdiga medlemmar i ämbetsverkens styrelser eller genom sammansättningen 

av offentliga utredningar)” (2011: 49).  
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Konflikt och osäkerhet 
Det lyfts fram en osäkerhet i förhållningssättet gentemot Överenskommelsen som dokument, 
eftersom det i sig själv saknar precisering och tydliga mål. Det framstår som att denna osäkerhet 
blir till en negativ aspekt med tanke på den inneboende konflikt som vagheten medför. Det 
lämnas ett stort tolkningsutrymme för hur man kan se på Överenskommelsen. De idéburna 
organisationerna ser gärna en process som går snabbare medan regeringskansliet och SKL 
betonar vikten av långsiktiga processer (2014: 25). Detta resonemang är även något som bekräftas 
av Överenskommelsens kansli (intervju, 2015). Kansliet riktar också i sin tur kritik mot hur den 
Gemensamma arbetsgruppen är utformad 

 
Det handlar dels om mandatfrågan, huruvida parterna över huvud taget har mandat, 

men även svårigheterna för de idéburna organisationernas representanter att företräda 

hela sektorn. Både rollen och uppdraget lyfts fram som något otydligt (2014: 25).  

 

Makt 
I en sammanfattning av de gemensamma åtagandena inom Överenskommelsen står det bland 
annat följande att läsa: 

 
De idéburna organisationerna bidrar till att utveckla demokrati och välfärd i samhället – 

samtidigt som stat och kommun har ansvar för välfärdspolitiska åtaganden (2011:16). 

 
och  
 

[…] inom gällande lagstiftning väljer kommuner och landsting om och i vilken 

omfattning man konkurrensutsätter sin verksamhet. Överenskommelsen möjliggör för 

de idéburna organisationerna att konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer 

verksamma på området (ibid.).  

 
Dessa två meningar förefaller stå i motsatsförhållande till varandra eftersom andra citatet 

stipulerar att de idéburna organisationerna ska konkurrera på likvärdiga villkor medan det första 
citatet å sin sida föreskriver att stat och kommun har ansvar för välfärdspolitiska åtaganden. Det 
står därigenom fritt för staten att bestämma riktningen för välfärden även om det på pappret 
finns ett partnerskap som ska innebära en mildare form av delegering av densamma.  
 
I kommande avsnitt, empirins andra del, konstaterar Överenskommelsens kansli att SKL:s makt 
är reell i den meningen att utan SKL skulle spridningen till kommuner och regioner minska 
drastiskt. Detta är något som SKL själva lyfter fram i stycket om deras utgångspunkt i 

Överenskommelsen, nämligen att 
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Den nationella Överenskommelsen kan bidra till framväxten av lokala och regionala 

initiativ till dialog och överenskommelser, som tar hänsyn till de skiftande 

förhållandena inom kommuner och landsting (2011: 28).  

 
Detta framgår även i SKL:s åtgärdsplan där man skriver att 

 
Sveriges Kommuner och Landsting kommer att bidra till att Överenskommelsen blir 

känd och kan diskuteras inom kommuner, landsting och regioner (2011: 41). 

 
I det framtagna dokumentet om Överenskommelsen beskriver regeringen sina åtaganden och 
åtgärder. En åtgärd är att  
 

Verka för att statligt stöd utformas med hänsyn till principen om självständighet och 

oberoende (2011: 29).  

 
Utifrån det kan det tolkas som att det inte finns någon reell maktfaktor, utan att stödet i sig självt 

stipulerar att kritiskt granskande och att självständiga organisationer erhåller stöd. Men är det så? 
De idéburna är själva rädda för att vara för högröstade och därigenom förlora bidrag. 
 
I rapporten 5 år med Överenskommelsen – en uppföljning (2014) skrivs det explicit ut att det inte finns 
någonting i Överenskommelsen som visar på förändrade maktrelationer mellan stat och 
civilsamhälle. Det slås dock fast att möjligheterna och tillfällena för regeringen och de idéburna 
organisationerna att träffas har ökat, men det är inget revolutionerade utan snarare så att den 
dialog som tidigare var informell har nu formaliserats och institutionaliserats genom regeringens 

åtagande inom ramen för Överenskommelsen (2014: 27). 
 
De idéburna organisationernas medverkan med regeringen bekräftar och förstärker statens makt, 
detta genom en ökad legitimitet av dennes politik (2014: 27). Detta resonemang vidareutvecklas 
genom framskrivandet av att demokratiska värden inte alltid stärks i dialoger utan att det lika 
gärna kan handla om att legitimera beslut, eliminera potentiella ”hot” från organisationer eller att 
dialogen används som en dimridå för att dölja en helt annan agenda. Det menas att politiska 
invitationer till externa aktörer skulle fungera kontraproduktivt ur ett demokratiskt perspektiv 

och frågan ställs 
 

Om Överenskommelsen är garanten för att de idéburna organisationerna kan fortsätta 

vara en oberoende part eller om den är ett uttryck för att de redan är partners? (2014: 

50). 

 
Samtidigt hävdar representanter för de idéburna organisationerna att man har blivit en mer 
jämbördig part men med regeringskansliet som den resursstarka aktören som initierar dialog och 
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sedermera fattar besluten (2014: 27). Även om en samhällelig övergång har ägt rum från 
”government” till ”governance” menas det  
 

Att staten fortfarande är en aktör med omfattande makt och inflytande (2014: 49).  

 
De idéburna organisationerna har en målsättning som gör gällande att man vill fungerande som 
en konsulterande aktör där man vill se staten och kommunen vara kunskapsinhämtare från de 
ideella organisationernas erfarenheter från välfärden. Detta gäller även kunskapsinhämtningar 
inför yttranden och beslut (2011: 14). 
  

Intervjuer 

Denna del av empiriavsnittet presenteras utifrån svaren på de frågorna som skickades ut som 
semistrukturerade frågor till den Gemensamma arbetsgruppen. De informanter som inkommit 
med svar på frågorna representerar samtliga aktörer (förutom SKL) och parter i den nationella 
Överenskommelsen.  
 
De informanter som bidragit med material är: 
  

* Överenskommelsens verksamhetskansli som representeras av verksamhetschef Jenny Ögren 
och kommunikatör Hanna Schubert.  
* Regeringskansliet som representeras av Maria Nilson. 
* De idéburna organisationernas representant i avsnittet är Truls Neubeck från FAMNA 
(Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg)  
* Rebecka Andersen, i egenskap av extern utredare av civila organisationers upplevelser av lokala 
dialogprocesser och överenskommelser i sex kommuner.  
 

Noterbart i avsnittet är att Rebecka Andersen svarar utifrån förhållandet kommun – 
civilsamhälleorganisation medan de andra informanterna svarar utifrån förhållandet mellan 
Regeringen – SKL – idéburna organisationer. Begreppet civilsamhälleorganisation är här liktydigt 
med idéburen organisation.  
 
Samtliga informanter har givit sitt medtyckande att få sitt namn utskrivet i samband med 
presentationen av empirin.  
 

I presentationen av empirin används namnet kansliet för Överenskommelsens verksamhetskansli, 
förkortningen RK används för Regeringskansliet, medan utredaren Rebecka Andersen och de 
idéburna organisationernas representant Truls Neubeck skrivs ut med namn. Detta av rent 
praktiska skäl.  
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Maktasymmetri 
Överenskommelsens kansli menar att det finns saker som talar för att det finns en 
maktasymmetri i samverkansarbetet mellan regeringskansliet, SKL och de idéburna 
organisationerna, men att det även finns saker som talar för att makten är symmetriskt fördelad. 
Angående maktasymmetrin säger man att  
 

Det finns ekonomiska aspekter, resurstilldelning, vilket gör att maktasymmetrin i det 

fallet ligger under hotet att RK har den ekonomiska makten och man vill inte bita den 

hand som föder. Men det kan även finnas maktasymmetri utifrån att de idéburna alltid 

kan hota med att dra sig ur samarbetet, vilket innebär att regeringen skulle tappa 

prestige. Detta är ett hot som har uttalats, e.g. ”om inte arvodet löser sig, så drar vi”. 

Om samarbetet skulle haverera, skulle regeringen stå där med hundhuvudet, eftersom 

det är deras politik man ska realisera.  (Kansliet, intervju 2015)   

 
Men å andra sidan upplevs det ingen maktasymmetri genom att beslutsformerna och sedermera 

konsensusbeslut är påkallat och de flesta parter är lika aktiva, men i olika frågor. Inom ramen för 
GAG mötena är det ganska symmetriskt, men kommer man utanför är det inte riktigt så. Mötena 
blir på sätt en frizon, vilket också är meningen.  
 
Kansliet konstaterar att symmetrin vad gäller makt kan ta sig uttryck genom att 
 

I viss mening har alla parter sina hot att ta till, vilket innebär att parterna har någon 

form av makt allihop.   (Kansliet, intervju 2015)  

 

SKL ställer sig ofta mittemellan (utan att för den skull anses vara medlande) när 
meningsskiljaktigheter uppstår mellan RK och de idéburna organisationerna. Deras maktfaktor är 
lite mer tveksam men utan dem skulle spridningen av Överenskommelserna till kommunerna och 
regionerna drabbas.  
 
RK kan ofta ge uttryck att de är nöjda med att dokumentet finns, medan de idéburna 
organisationerna vill mera. Det finns en viss skillnad på hur man ser på dokumentet; de idéburna 
organisationerna ser det som en plattform för att utveckla samarbetet medan RK är förvaltande 

till sin karaktär inom samarbetet.  
 

Det är ingen upplevelse utan ett faktum att det råder en maktasymmetri parterna 

emellan[…] Regeringen har bjudit in till dialog och undertecknande. Regeringen 

betalar.    (Maria Nilson RK, intervju 2015) 

 
Citatet ovan från Maria Nilson slår fast att regeringskansliet ser maktasymmetrin som ett faktum. 
Däremot menar RK att parterna är jämlika inför själva dokumentet Överenskommelsen. Alla har 
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fått påverka framtagandet av dokumentet så mycket som man önskat. Och den makt som varje 
aktör har kännetecknas av att 
 

Varje part har makt över sin egen uppföljning och över vad den lägger in i det 

gemensamma arbetet. Varje part har makt över att påverka/informera sina egna. 

    (Maria Nilson, RK, intervju 2015) 

 
Maria Nilsons syn på hur maktasymmetrin tar sig uttryck skiljer sig litet åt gentemot de idéburna 
organisationernas syn. Truls Neubeck menar att maktasymmetrin tar sig uttryck genom 
fördelning av resurser och kunskapen om de respektive organisationerna.  
 
Rebecka Andersen är av uppfattningen att det finns en maktasymmetri i samarbetet mellan 
kommuner och civilsamhällesorganisationer. Civilsamhällesorganisationerna upplever att 

kommunen sätter agendan, och känner en rädsla inför att enbart få rollen som utförare utan 
egentlig möjlighet till påverkan. 
 

Det finns en beroenderelation som givetvis innebär att maktrelationer uppstår. Även 

om civilsamhällesaktörer äger ett visst mått av oberoende, möjlighet att kritiskt 

granska och väcka opinion, i en slags idealiserad värld, upplevde jag i samtal med 

organisationerna en rädsla för att ”stöta sig” med kommunen – framför allt med tanke 

på möjligheten att berättigas bidrag för den egna verksamheten.  

(Rebecka Andersen, utredare, intervju 2015)  

 

De olika aktörernas makt och definitioner på makt 
Kansliet menar att de olika parterna kan utöva makt på olika sätt. RK via ekonomiska resurser 
och SKL med att fungera som en informationsinstans och att det lokala och regionala arbetet 
skulle riskera att försvinna utan dem. Man blir på så sätt en maktfaktor i form av sin storlek och 
att deras förtroendevalda representerar kommunerna. De idéburna organisationerna får sin makt 
genom hotet att dra sig ur och att inte vilja vara med i en viss fråga.  
 
Kansliet ser sin egen roll som att vara proaktiva, i viss mån sätta agendan och initiera aktiviteter. 

Man ser sig själva som en aning för stor maktfaktor gällande sakfrågor och aktiviteter. Deras 
makt ligger också i att hålla den Gemensamma arbetsgruppen underättade.   
  
RK ser det som att varje part har makt över sin egen uppföljning och vad respektive part lägger 
in i det gemensamma arbetet. Dessutom finns makten att påverka och informera sina egna 
medlemmar inom respektive organisation.  
 
Åsikten från de idéburna organisationerna är att RK:s makt främst ligger i resurstilldelningen. 

SKL har makt genom att man företräder en stor del av den offentliga sektorn och normgivande 
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sociala institutioner. De idéburna organisationernas makt ligger främst i kunskapen om verkliga 
problem och situationer, förankring, rörlighet och aktualitet.   
 

Kansliet definierar makt som ”förmågan att få andra att vilja samma som jag själv” och menar att 
detta kan ske utan manifesta maktdemonstrationer om medvetenheten om maktasymmetrin (t.ex. 
privilegier). Annars är mer direkta exempel på makt t.ex. hot, mutor eller övertalning. 
 
Truls Neubecks definition på makt är: ”någon form av förhållande som möjliggör begräsningar 
för den ena partens agerande och frihet” (Representant för de idéburna org., intervju 2015).  
 
Rebecka Andersen menar att makt definieras av möjligheten att bestämma, och möjligheten att 

verkställa besluten.  
 

Strävan efter konsensus 
Från kansliets håll menar man att konsensus kännetecknas av att alla parter är överens och att alla 
röster väger lika tungt. Konsensus kan även kännetecknas av att vara en förutsättning för 
långtsiktighet över tid, att inte riva upp beslut osv. Konflikter tenderar att ses som ett hot, men 

att identifiera olika roller är ett framsteg i sig.  
 
Kansliet menar att konsensus är en förutsättning för långsiktigt hållbara beslut då alla är överens, 
men menar dock att det blir problematiskt när någon motsätter sig någonting eftersom arbetet då 
lätt blir bakbundet och man står och stampar. I bästa fall gör en urvattnad kompromiss att man 
så småningom kommer vidare. Men i värsta fall kan ett överdrivet fokus på konsensusbeslut flytta 
aktörer bort från sina grundläggande prioriteringar, i syfte att låta en process leva vidare även om 
den pekar åt ett annat håll än aktörens ursprungliga idé. 

 
Känslan är att man ”in absurdum” försöker nå en kompromiss som ingen till slut är 

nöjd med. Konsensuskonstruktionen bygger på att det finns ett rätt, eller bästa 

argument för någonting, men så funkar det inte riktigt. (Kansliet, intervju 2015) 

 
Kansliet menar att en strävan efter konsensus kan bli kontraproduktivt då fullständigt enighet 
eftersträvas, något som kan förefalla utopiskt. Utifrån detta resonemang lyfter man istället fram 
faktorer som samarbete över tid, då kanske man kan närma sig varandra och på så sätt utveckla 
en konsensustradition. Kansliets känsla är att det finns flera olika verktyg att nå konsensus. Dels 
genom fruktbara former för deliberativa samtal men det finns även andra verktyg såsom tjat, 
övertalning, hot om att dra sig ur men kanske främst genom kompromisser.  

 
Konsensus behöver inte vara en viktig del i ett samverkansarbete, menar Maria Nilson. Även om 
konsensuspåkallade beslut är en viktig faktor inom Överenskommelsen menar hon att 
konsensusbehovet gäller 
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Inte i all samverkan. Men där man bestämt att konsensus är del av arbetsmetoden är 

det viktigt att den alltid följs. Inom Överenskommelsen nås konsensus ibland genom 

förhandling men ibland även genom att bordlägga eller släppa frågan för att senare 

återkomma.    (Maria Nilson, RK, intervju 2015) 

 

Maria Nilson är tydlig med att konsensus och maktasymmetri inte påverkar varandra särskilt 
mycket. Hon konstaterar att de två begreppen är 
 

Två helt skilda saker. I konsensus inför gemensamma beslut är alla lika mycket värda, 

oavsett ekonomiska förhållanden.   (Maria Nilson, RK, intervju 2015) 

 
De idéburna organisationerna å sin sida belyser den gemensamma viljan och det gemensamma 
agerandet som konsensusskapande. Samtidigt bör denna vilja och agerande bottna i en gemensam 
förståelse av underliggande behov och värderingar. Förståelsen är en viktig faktor till att nå 

konsensus. Dels förståelsen av varandras behov men även genom att arbeta med värderingar. De 
idéburna organisationerna menar att man behöver kartlägga, prata om och reflektera över de 
verkliga behoven i en situation och aktörernas olika bilder av det. Man är även inne på samma 
spår som RK, dvs., det är viktigt att veta om det råder konsensus eller inte, men det är inte en 
förutsättning för samverkan. 
 
Utifrån Rebecka Andersens synvinkel som utredare av förhållandet mellan civilsamhället och det 
offentliga på kommunal nivå, menar hon att konsensus behöver inte innebära att alla blir nöjda, 

prioriteringar kommer alltid att göras. Men det är viktigt att förslagen som lyfts fram ges 
utrymme och att konsensus bör försöka nås genom en konsekvent öppen dialog mellan 
parterna/aktörerna. Andersen menar att 
 

Först och främst bör dagordningen och det som är föremål för diskussion vara 

framtaget i samråd där alla åsikter representeras. Vad som sedan prioriteras är en 

annan fråga – alla behöver inte vara nöjda, så länge förslagen åtminstone prövats. När 

en majoritet är ense har konsensus uppnåtts.    

   (Rebecka Andersen, utredare, intervju 2015) 

 

Uttryck för konsensus i samverkansarbete mellan Regeringskansliet, SKL 

och idéburna organisationer  
Det råder en ganska skev bild kring konsensus i Överenskommelsens sammanhang, menar 
kansliet. Det finns en syn på konsensus i stil med ”är inte alla med så blir det inget”. Den 
Gemensamma arbetsgruppen poängterar det, men samtidigt kan man ställa sig från om det måste 
vara den rådande definitionen. Enligt Överenskommelsens grunddokument kan ju faktiskt två 

parter agera gemensamt, alla tre måste inte alltid vara med. Saker och ting tenderar att gå i stå när 
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inte alla är i fas med varandra, något som är oerhört frustrerande, menar man. Parterna har 
dessutom sina hjärtefrågor emellanåt som de vägrar vika från och då låser sig positionerna än 
mer.  

 
Utifrån RK:s syn tar sig konsensus uttryck genom att parterna gemensamt och var och en för sig 
ständigt påminner sig om vad man redan är överens om och sedan arbeta utifrån det.  
 

De idéburna organisationerna menar att det är möjligt att konsensus tar sig uttryck i en 
gemensam vilja av att civila samhället behövs som en part i samhället tillsammans med stat och 
offentlig sektor. Rebecka Andersen är av åsikten att parterna har enats om formuleringarna i den 
överenskommelse som har tecknats, och att det är det mest tydliga uttrycket för konsensus.  

 

Motsättning mellan konsensus och maktasymmetri 
Inom kansliet är man bekymrade över definitionen av konsensus inom Överenskommelsen. De 
ställer sig frågan om det måste vara så att om ”inte alla är med på det så blir det inget”. Denna 
syn på konsensus ställer man bredvid maktasymmetriproblematiken och konstaterar 

 
Att parterna är jämbördiga i samverkan är oftast en chimär och om inte maktaspekten 

tas upp emellanåt uppstår en skev bild av relationen som ”dominerande – 

undergivna”, som kanske snarare beror på en inbyggd strukturell mekanism snarare än 

förmåga att övertyga med rationella argument.  (Kansliet, intervju 2015) 

 

RK menar att konsensus och maktasymmetri är två helt skilda saker. Det konstateras att i 
konsensuspåkallade beslut är allas åsikter lika mycket värda, detta oavsett maktasymmetrin 
gällande ekonomiska förhållanden. Denna syn delas till viss del av Truls Neubeck som säger att 
 

Jag ser ingen direkt motsättning mellan de båda. Däremot gör ju maktasymmetrin det 

svårare att processa fram grunden för konsensus.    

  (Truls Neubeck, representant idéburna org., intervju 2015) 

 
Rebecka Andersen resonerar kring att om det stämmer att kommunen i vissa fall sätter 
dagordningen innebär det att en grundbult i vad hon ser som konsensus inte ligger fast. 
Dessutom kan det finnas oro hos de ideella organisationerna att framföra kritiska åsikter, vilket 
motverkar att en ömsesidig överenskommelse som både parter är nöjda med uppnås. 
 

Konflikt inom samverkansarbete 
Konflikt är – enligt kansliet - motsättningar, maktspel i negativ bemärkelse men även sund 
frustration i lagom mått och utmaningar, om man väljer att se på konflikt i positiv bemärkelse.  
Det konstateras att man i viss mening borde omfamna konflikter lite mer. Exempelvis skulle man 
kunna strunta i att göra någonting inom ramen för den Gemensamma arbetsgruppen och istället 
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vända sig direkt till berörd statssekreterare. Men detta ses inte med positiva ögon av 
regeringskansliets representanter i Gemensamma arbetsgruppen eftersom man genom detta 
tappar ansiktet, dvs. man har inte kunnat lösa det inom ramen för Överenskommelsen. 

Överenskommelsen ses ibland som kanske alldeles för allsmäktig. Den ska fungera som både 
anda, metod och ramverk på en och samma gång. Kansliet ser konflikt inom samverkansarbete 
som något av en utmaning som ska lösas tillsammans.  
 

Det avgörande är snarare hur man löser utmaningarna (i samförstånd eller genom 

aggression och/eller utmattning) och hur organisationen/samarbetet drar lärdom av 

de konflikter man tar sig igenom. Detta eftersom samverkan inte innebär att alla 

aktörer i alla frågor tycker lika, utan snarare att det går att finna en lösning utifrån 

minsta gemensamma nämnare.   (Kansliet, intervju 2015) 

 
Detta, menar man, är förhoppningsvis något som leder till konstruktiva lösningar som tar 
samverkansarbetet ett eller flera steg framåt. Dessutom är konflikter något att lära av inför 
kommande utmaningar/konflikter.  
 
Det kan finnas en intressekonflikt i utvecklingsviljan mellan de olika aktörerna, menar kansliet. 
De idéburna är väldigt benägna att utvecklas och man ser dokumentet som ett verktyg i 
sakfrågor. Å andra sidan håller RK emot lite. Man betonar att dokumentet finns och man ser sig 
själva som förvaltare av detsamma. Men det råder ingen konflikt över Överenskommelsen som 

idé. Man är överens om att den är värd att lägga tid och resurser på. Dock anser kansliet att man 
hamnat i någon form av prestigetänk och hade man förmågan att se olikheterna som en tillgång, 
som något positivt, skulle det underlätta. Ens egen ställning, attityd och förhållningssätt gentemot 
de andra aktörerna skulle på så sätt vara mycket mer kreativa. Kansliet konstaterar att det kan 
finnas en konflikt kring hur kritiska man vill att de idéburna organisationerna egentligen ska vara.  
 
RK:s definition av konflikt lyder: ”när en eller flera parter inte vill röra sig framåt utifrån det 
redan gemensamt beslutade” medan de idéburna organisationernas definition lyder ”när 

samverkan eller beslut försvåras/omöjliggörs pga. en eller flera parters agerande”.  
 

Diskussion och tydliga roller är nödvändigt. Konflikt och motsättning inte nödvändigt 

när rollerna är klara och får respekt.  (Maria Nilson, RK, intervju 2015) 

 
Maria Nilson är av åsikten att diskussion och tydliga roller är nödvändigt medan konflikt och 
motsättning inte är nödvändigt när rollerna är klara och får respekteras. Det finns inte heller 
någon intressekonflikt i samverkansarbetet inom Överenskommelsen men däremot olika 
målgrupper och intressen. Man betonar även att det inte får glömmas bort att det är utifrån 
gemensamma värden som de tre parterna samverkar och det är dessa värden man vill se 

förstärkas.  
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Truls Neubecks syn på konflikt är att det kan vara någonting som främjar ett samverkansarbete 
 

För mig är konflikt inte nödvändigt men motsatta åsikter och värderingar gynnar 

utveckling och därmed kanske även samverkan.    

  (Truls Neubeck, representant idéburna org., intervju 2015)  

 
De konflikter som han säger sig ha identifierat kan röra t.ex. resursfördelning, men det finns även 
konflikter gällande tillkännagivanden om vem som sitter på kompetens, grad av frihet och 
autonomi. Rebecka Andersens definition är ”att vara oense i en fråga som är av betydelse för 
både parterna” och samverkansarbete kan komma att främjas av konflikt eller motsättning om 
den fortsatta dialogen leder till att en överenskommelse träffas. Gällande intressekonflikter menar 
Andersen att det i sådana fall handlar om huruvida kommunen ser de lokala föreningarna som 

utförare eller partners. 

 

6 Resultat 
I avsnittet behandlas de frågeställningar som ställdes i uppsatsens inledning: 
 
* Hur tar sig konsensus uttryck och hur uppfattas konsensus i samverkansarbete mellan en 
regering och civila organisationer? 
 
* Hur tar sig maktasymmetrin uttryck och hur uppfattas makt i detta samverkansarbete? 
 

* Hur införlivas konsensus i samverkansarbete som i självt innehåller två komplexa företeelser 
som konsensus och maktasymmetri? 
 

Hur tar sig konsensus uttryck och hur uppfattas konsensus i 

samverkansarbete mellan en regering och civila organisationer? 
Konsensus ses som någonting där alla parter är överens och där parternas röster är lika mycket 
värda. Men synen på konsensus är även som någonting som präglas av långsiktighet och 
kontinuitet. Konsensus behöver inte innebära att alla blir nöjda, men att det är viktigt att samtliga 
förslag ges utrymme. Det ska alltså finnas en symmetrisk fördelning av utrymme för samtliga 
parter att kunna kommunicera. Detta kommunikativa handlande, som Habermas (1990) 
benämner det som, återfinns - i viss mening - i Överenskommelsens gemensamt framtagna 
dokument där samtliga parter har fått framlägga sina tänka åtaganden och åtgärder. Hur detta 
sedan realiseras i praktiken blir en annan fråga.  

 
I den Gemensamma arbetsgruppen (GAG) råder det någorlunda symmetriska förhållanden men 
vad gäller utanför den är det mindre symmetri. Den gemensamma arbetsgruppen i sig innehåller 
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en viss representativ problematik då företrädarna för de idéburna organisationerna har 
svårigheter att representera hela den civila sektorn då den spänner över ett stort fält med många 
olika hjärtefrågor. Det är alltså ingen konsensus där samtliga aktörer (i det här fallet samtliga 

idéburna organisationer) har medgivit sitt samtycke till beslutet, men snarare att de idéburna 
organisationerna har valt fram representanterna som ska sitta i den Gemensamma arbetsgruppen. 
 
Det finns en rad vägar att gå för att nå konsensus: deliberativa samtal, tjat, övertalning, hot, 
kompromisser, förhandling, bordläggning, öppen dialog men även förståelse av varandras behov, 
värderingar och reflektion.  
 
I empirin framgår det att finns väldigt många definitioner på konsensus. Dels är de gemensamma 

formuleringarna i Överenskommelsen ett uttryck för konsensus, dels är det den gemensamma 
viljan att det civila samhället behövs som en part i samhället men även att parterna ska påminna 
sig själva om vilka beröringspunkter man har med de andra aktörerna. De beröringspunkterna 
mellan aktörerna som lyfts fram som extra eftersträvansvärda kan ses inom en intersektoriell 
kontext mellan stat, marknad och samhälle och som har vuxit fram i det välfärdspolitiska 
samhället sedan 1980-talet.  
 
Begreppet konsensus förefaller vara ganska otydligt. Den generella uppfattningen är att 

konsensus inte är något nödvändigt vid samverkan men att det viktiga ligger i att känna till 
förutsättningarna: är konsensus en del av arbetsmetoden eller inte? 
 
Dessutom framgår det att inom ramen för Överenskommelsen kan två parter agera gemensamt 
utan den tredje, denna möjlighet samt det faktum att parterna har tillåtits formulera sina egna 
åtaganden och åtgärder inom samarbetet tenderar att grumla konsensusföreställningen ytterligare.  

 

Hur tar sig maktasymmetrin uttryck och hur uppfattas makt i detta 

samverkansarbete? 
Makt kan komma att skapas och upprätthållas genom att kritik och konflikter ses som icke-
önskvärda från statens håll. Om de idéburna organisationerna undviker att lyfta kritik kan de 

istället få inflytande och ses som utvald av staten. Denna form av maktskapande förstärks också 
genom att de idéburna organisationerna blir beroende av staten vad gäller bidrag och stöd. De 
ekonomiska resurserna blir här en tydlig faktor vad gäller skapande av makt.  
 
Redan på 1980- och 1990-talet var uppfattningen bland vissa debattörer att civilsamhället endast 
var ett redskap i form av välfärdsproducent som staten kunde använda sig av, och det fanns en 
tanke om ytterligare engagemang av civilsamhället inom välfärdsfrågorna (Se bland annat 
Dahlstedt 2009: 108ff). Staten och civilsamhället har närmat sig varandra i allt högre utsträckning 

vad gäller dessa frågor. Men på grund av den allt mer intensiva marknadiseringen av 
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välfärdsservicen, har de idéburna organisationerna inom ramen för ett samverkansarbete, 
betydande svårigheter med att vara en stark röst och tenderar att fortfarande endast utgöra en 
resursbas.  

 
Det kan även ses som att det offentliga använder Överenskommelsen som ett sätt att utöva makt 
och styrning. Styrningen sker därmed genom att de idéburna organisationerna leds in på att tycka 
och tänka på vissa sätt och därigenom erhålla stöd. Men det handlar lika mycket om att de 
idéburna organisationerna upplever att de behöver tycka och tänka på ett visst sätt för att inte 
riskera att förlora ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Därigenom blir det en form av falsk 
styrning då upplevelsen och känslan hos de idéburna organisationerna sätter de i en roll gentemot 
staten då de anpassar sitt beteende efter hur de tror att de måste bete sig.  

 
Makten kan även skapas i den struktur som finns mellan det offentliga och de idéburna 
organisationerna. Begränsade resurser tillåter inte de idéburna organisationerna att i lika stor 
utsträckning delta i samrådet med staten. Makten kan även upprätthållas genom att 
representanterna för det offentliga i högre grad är professionella medan representanterna för de 
idéburna i mångt och mycket arbetar på frivillig basis. Detta – tillsammans med de begränsade 
resurserna - gör att det även bland de idéburna organisationerna varierar kraftigt huruvida 
representanter kan vara aktiva i samrådet med det offentliga eller ej.  

  

Upprätthållande av makt 
Överenskommelsens dokument beskriver att de idéburna organisationerna ska konkurrera på lika 
villkor, samtidigt som det antyds att det offentliga har ansvar för välfärdspolitiska åtaganden. 
Makten upprätthålls här genom att det på pappret konstateras att organisationerna ska 
konkurrera på likvärdiga villkor men att det till det syvende och sist är det offentliga som 

bestämmer inriktningen och därigenom kan utforma sin kravbild till specifika organisationer, 
beroende på vilken sorts välfärdspolitik man vill föra. Detta tangerar det som rapporten 
Civilsamhällets betydelse för välfärd, ekonomi och demokrati (2012) benämner som två modeller för 
samverkan mellan det offentliga och det civila. Det ena är normerade bidrag och det andra 
upphandlande tjänster. Relationen inom Överenskommelsen kan i stora drag härledas till båda 
modellerna. Dels får organisationerna normerade bidrag men det är inom en struktur som liknar 
upphandlade tjänster, dvs. beställare – utförarmodell. Inom ramen för den andra modellen 
riskerar organisationerna som utförare att tappa en stor del av sin kärna och ”tvingas” göra det 

som uppdragsbeskrivningen säger. Detta är också en trend som kan härledas till ett 
välfärdssamhälle under omvandling som innebär att det offentliga lägger ut tjänsterna på 
entreprenad och gör en marknad av välfärdsservicen.  
 
Det förändrade välfärdssamhället som under 1980-talet innebar att civilsamhället fick en allt 
större roll vad gäller uppgifter som välfärdsproducent var till en början ett informellt samarbete. I 
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och med att Överenskommelsen undertecknas är det ett formaliserande av den intersektoriella 
marknadiseringen som har pågått allt sedan dess det ansågs att den offentliga sektorn var 
övertung och frågorna om det civila samhället började diskuteras (under 1980- och 1990-talet). På 

samma gång blir det ett uttryck för upprätthållande av makt då det offentliga kan tänkas vilja ha 
så många aktörer som möjligt knutna till sig.  
 
Det faktum att de idéburnas samverkan med regeringen legitimerar den senares politik är också 
ett uttryck för maktskapande. Bouldings (1989) diskussion om hierarkisk organisationsstruktur 
bekräftar denna bild som slår fast att en hierarki endast kan överleva om den får sin legitimitet 
nedifrån. De idéburnas medverkan i detta formaliserade samarbete kan ses som ett tecken på att 
man skänker den dess legitimitet. Samtidigt har de idéburna organisationerna makten att inte ge 

sitt stöd till samverkansarbetet. Denna maktfaktor ter sig lite annorlunda då det krävs att flera 
idéburna organisationer väljer att inte skänka sitt stöd. Det är drygt 90 idéburna organisationer 
som är verksamma inom Överenskommelsen och därför är det svårt för en enskild idéburen 
organisation att påverka genom att inte ge sitt stöd. Däremot om en betydande mängd väljer att 
sätta sig emot kan det innebära att de idéburna organisationerna tillsammans blir en rejäl 
maktfaktor.  
 
En annan typ av makt, som återkommer i denna diskussion är det faktum att aktörer som 

befinner sig längre ner i hierarkin dels kan välja att inte skänka legitimitet till den hierarkiska 
toppen och man kan även välja att helt och hållet dra sig ur. Det är en maktfaktor som återfinns i 
empirin och något som ligger i linje med Bouldings (1989) analys av hierarkisk makt.   
 

Hotbilder och legitimitet som maktvapen 
Steven Lukes (2008) syn på makten som tvådimensionell slår fast att om inget missnöje yttras 

råder det konsensus. Inom ramen för Överenskommelsen är det inte uppskattat när de idéburna 
organisationerna är högröstade och skulle en organisation vara det riskerar man att tappa 
ekonomiskt bidrag från staten. Utifrån denna syn kan kontexten även härledas till Bouldings 
(1989) maktkategori Hot.  
 
Hotbilden framträder tydligt när de idéburna organisationerna inte tillåts lyfta kritik utan att bli av 
med stödet. Men samtidigt besitter samtliga aktörer inom Överenskommelsen möjligheten till 
hot. Regeringskansliets hot ligger i indragna bidrag till de idéburna organisationerna. De idéburna 

organisationerna i sin tur kan hota med att dra sig ur samverkansarbetet och på så sätt bidra till 
att regeringskansliet tappar legitimitet och prestige. De idéburnas maktfaktor blir här lite 
problematisk då de i sin tur kan vara beroende av det ekonomiska stödet från regeringskansliet. 
Priset för att sätta sig emot och eventuellt lämna ett samverkansarbete med regeringskansliet 
skulle kunna bli alltför dyrbart, det skulle i princip kunna innebära att organisationen tvingas 
lägga ner om det saknas ekonomiska medel. SKL å sin sida kan hota med att 
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informationsspridningen blir lidande utan dem. SKL och deras medlemmar finns över hela 
Sverige och kunskapen och Överenskommelsens genomslagskraft skulle minska betänkligt om de 
drog sig ur. Utifrån den synen på maktutövning förefaller det inte finnas någon explicit 

maktasymmetri om man utgår från att de olika hoten är svåra att värdera var för sig.  
 
Staten uppges fortfarande vara en aktör med omfattande makt och inflytande. Även om det 
konstateras på sina håll att de idéburna organisationerna blivit en mer jämlik part menas det i 
samma andetag att RK är den resursstarka aktören som initierar dialog och fattar beslut. Detta 
kan ses som ett ytterligare ett tecken på att RK behöver de idéburna organisationerna på grund av 
att de skänker välfärdsinriktningen legitimitet och det kan ses som lättare att initiera samverkan 
för att därigenom påverka sina ”motståndare” till vissa normer, mål och idéer. 

  

Hur införlivas konsensus i samverkansarbete som i självt innehåller två 

komplexa företeelser som konsensus och maktasymmetri? 
Då det kan antas att maktasymmetrin inte är direkt påtaglig i den Gemensamma arbetsgruppen 
(GAG) förefaller det vara rimligt att Habermas (1990) syn på det kommunikativa handlandet är 

giltigt i detta avseende. 
 
Det välgrundade argumentet ska inte låta sig påverkas av bl.a. makt eller status och eftersom den 
Gemensamma arbetsgruppen är symmetrisk är detta inte någon direkt problematik. Men däremot 
kan det finnas anledning att tro att representanterna i den Gemensamma arbetsgruppen har med 
sig både ideologiska och strategiska argument. Exempelvis företräder representanterna för RK i 
den Gemensamma arbetsgruppen en regering som driver sin egen politik. Härvidlag är det rimligt 
att anta att Habermas (ibid.) syn på det kommunikativa handlandet som en lösning på exempelvis 

maktasymmetri och att via dialog nå förnuftiga resultat, trots allt faller platt. Hans tanke är att 
prestige och ideologi inte ska utgöra ett hinder för det välgrundande argumentet, något som 
borde förefalla vara en uppenbar risk i detta fall eftersom regeringskansliet inte vill tappa vare sig 
prestige eller den ideologi som den kan tänkas representera inom ramen för den sittande 
regeringen.  

 

Makt vid konsensusskapande 
I Överenskommelsens dokument har samtliga parter lagt fram sina åtagande och åtgärder men 
samtidigt lyfts det i intervjuerna fram att det finns en tanke om att det finns ett bästa argument 
och/eller ett bästa förslag. Det blir alltså en maktfaktor huruvida vem som avgör vilket argument 
som är det bästa. Och ska detta ske inom ramen för den Gemensamma arbetsgruppen förefaller 
det vara svårt att nå ett konsensuspåkallat beslut då en rad faktorer spelar in hur aktörerna agerar.  
Representanterna från RK kan exempelvis förorda den välfärdspolitik som regeringen för, medan 

de idéburna organisationerna ska försöka att se till att vara sektorsövergripande i sitt agerande. 
Här menas det att fokus på konsensus kan innebära att en del aktörer tappar bort sina 
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grundläggande prioriteringar och att konsensus kan komma att liknas vid en urvattnad 
kompromiss. Detta kan läsas genom Habermas (1990) som menar att konsensus är det ideala 
medan kompromissen är det realistiska.  

 
Även om det inte är en explicit maktasymmetri inom den Gemensamma arbetsgruppen förefaller 
det likväl svårt att nå ett konsensuspåkallat beslut då övriga faktorer – frånsett maktfaktorn – 
även påverkar och spelar in i beslutsfattandet.  
 

Konfliktfyllt perspektiv 
Det framgår att den osäkerhet som trots allt finns i Överenskommelsens dokument, med 
avsaknad av precisering och tydliga mål, innebär en tydlig konfliktrisk. Dessutom är de idéburna 
organisationerna intresserade av att arbeta snabbare utifrån dokumentet medan RK betonar 
långsiktighet.  
 
Det framgår även att konflikter borde omfamnas lite mer. Denna syn på konflikt som något 
främjande – eller åtminstone utvecklande för samverkansarbete – bekräftas genom Lyotard 
(1984) som menade att dissensus (konflikt) är någonting nyttigt och genom Deetz (1992) som 

ansåg att en generering av dissensus och konflikt var mer av idealbilden än att försöka uppnå 
konsensus.  
 
De idéburna organisationernas syn på konflikt är när samverkan eller beslut försvåras eller rent av 
omöjliggörs pga. en eller flera parters agerande.  Samtidigt konstateras det på sina håll i empirin 
att konflikt innebär att vara oense i en fråga som är av betydelse. I den andra definitionen, en 
fråga av betydelse, uppstår problematik då de idéburna organisationerna har många olika 
hjärtefrågor samtidigt som RK har egna frågor man vill driva. Som tidigare nämnts har de 

idéburna organisationerna problem med att explicit lyfta sina hjärtefrågor och eftersom man då 
kan anses vara problematisk och förlora sitt stöd, kommer maktperspektivet fälla avgörandet 
huruvida vilka frågor som anses vara av just betydelse. 
 
Empirin visar att parternas jämbördighet är en chimär och att maktaspekten måste belysas. Det 
diskuteras huruvida maktaspekten beror på en inbyggd strukturell mekanism eller faktiska 
rationella argument. Oavsett om det handlar om fokus på målrationalitet eller kommunikativt 
handlande kan aktörerna agera strategiskt. I diskussionen om kommunikativt handlande kan en 

aktör agera utifrån förtäckt strategiskt handlande och/eller med hjälpt av systematiskt förvrängd 
kommunikation. Det är alltså ingen garanti att ett beslut är legitimt och rationellt bara för att det 
är baserat på välgrundade argument.  
 
I sammanhanget finns även liberaliseringen av välfärden som sedan 40 år tillbaks har sett 
civilsamhället dras in i marknadiseringen av välfärdstjänster och hamnat som utförare av dessa 
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tjänster utan reell möjlighet till att vara kritisk. Samtidigt menas det att konsensuspåkallade beslut 
innebär att allas åsikter är lika mycket värda, oavhängigt ekonomiska förhållanden som 
maktresurs. Detta stämmer i viss mening men innebär inte att alla aktörer törs eller vågar vara 

kritiska för sin egen sak. Så utifrån en rösts ”värde” bör det göras en distinktion på teoretiskt 
värde och faktiskt värde.  
 
Maktasymmetrin gör det svårare att nå konsensus och det faktum att det offentliga i mångt och 
mycket sätter agendan gör det ännu svårare att nå konsensus. 
 
Konflikt ses som en utmaning som ska lösas tillsammans och som kan generera konstruktiva 
lösningar till samverkansarbetet. Konflikter kan fungera produktivt, då de bidrar till att aktörerna 

producerar kunskap som kan nyttiggöras införa kommande utmaningar eller konflikter.   
 
Ytterligare definitioner hos aktörerna slår fast att konflikt är när en eller flera parter inte vill röra 
sig framåt utifrån det redan gemensamt beslutade samt att när samverkan försvåras på grund av 
en eller flera parters agerande. 
 
Utifrån de definitioner på konflikt som aktörerna har gjort finns det alltså olika infallsvinklar för 
att bemöta detsamma. Man kan se konflikt som något rent repressivt för samverkan, som en 

hämsko, men man kan även se konflikt som en utmaning som förhoppningsvis kommer ta 
samverkansarbetet vidare till något positivt. Enligt empirin går det att dra lärdomar av 
konflikterna eftersom samverkansarbete i sak inte innebär att alla ska tycka lika. Utifrån det går 
det att tolka Överenskommelsen som att det inte är ett helt konfliktfritt samverkansarbete, i och 
med att man inte ser det som en självklarhet att alla ska tycka lika, trots tanken om en 
konsensusinriktad samverkan.  
   

7 Slutsatser 
I uppsatsens inledning gjordes en historisk tillbakablick på de välfärdsomvandlingar som har 
pågått sedan 1980-talet. Det lyftes fram att det vid den tiden fanns ett behov av att civilsamhället 
skulle träda in som lösningen på exempelvis de tilltagande demografiska förändringarna, de 
ändrade förutsättningarna för välfärdssamhället och den allt större skepsisen mot den offentliga 
sektorn som den enskilde utföraren av välfärdstjänster (se bl.a. Dahlstedt 2009: 18ff). Denna 

kontext tillsammans med en eftersökning av ett mer konfliktinriktat perspektiv på förhållandet 
mellan det offentliga och det civila tillsammans med en närmare analys av makt och 
maktasymmetri inom samverkan utgjorde uppsatsens utgångspunkt.   
 
Uppsatsens syfte vad gäller att bidra med kunskap till hur makt och konsensus skapas, 
upprätthålls och reproduceras nås genom att empirin placeras inom denna kontext av ett 
välfärdssamhälle under omvandling och en maktasymmetri inom samverkansarbete. Genom att 
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lyfta frågor som behandlar konflikt och dissensus har den kritiska teorin engagerats i syfte att 
söka motbilder till konsensus och det harmoniska perspektivet. Uppsatsen har visat att det finns 
risker med att bara tala om konsensus och uppsatsen har bidragit med en insikt om att konflikt 

kan vara något produktivt.   
 
Uppsatsen svarar i och med detta både mot sitt eget syfte men även mot det behov av forskning 
och kunskapsproduktion gällande makt och asymmetriska förhållanden inom samverkansarbeten. 
 
Det som uppsatsen lyfter fram är att rollfördelningen i samverkansarbetet mellan det offentliga 
och civilsamhället är i mångt och mycket oklar, framförallt eftersom de idéburna organisationerna 
inte vet huruvida man är en röstbärare eller en serviceutförare. De idéburna organisationerna är 

rädda för att vara kritiska gentemot det offentliga eftersom risken är överhängande att man i 
sådana fall tappar viktigt ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Samtliga aktörer inom 
Överenskommelsen har fått uttrycka sina respektive åtaganden och åtgärder, men likväl saknas 
det gemensamma sådana, vilket ytterligare förstärker bilden av en otydlighet.  
 
Det har funnits förväntningar i form av instrumentella fördelar för civilsamhället att samverka 
med staten, bland annat ökade möjligheter för specifika organisationer att nå substantiella mål, 
verka för lobbying för sina hjärtefrågor men även genom att delta i policyskapande. Uppsatsen 

visar att detta är svårt. Då civilsamhället är representerade genom uppemot 90 organisationer 
förefaller det svårt för en specifik organisation att nå sina mål. Detta försvåras ytterligare när de 
representanter som sitter i den Gemensamma arbetsgruppen förväntas representera hela den 
idéburna sektorn, något som problematiseras då organisationerna i fråga spänner över ett helt fält 
med en mängd olika inriktningar och områden.  
 
Beträffande möjligheterna till lobbying får detta också ses som svårgörligt just utifrån det faktum 
att de idéburna organisationerna ser sig som begränsade vad gäller att vara högröstade. De 

tenderar att ses som problematiska om de är kritiska och driver frågor hårt, något som de 
idéburna organisationerna själva upplever kan leda till minskat eller slopat stöd. Inom ramen för 
den Gemensamma arbetsgruppen kan man tänkas påverka inriktningen på det gemensamma 
policyskapandet, men här blir problemet och att endast ett par idéburna organisationer finns 
representerade och dessa i sin tur ska försöka ta hänsyn till hela den idéburna sektorn.  
 
Vad gäller Överenskommelsen är maktasymmetrin påtaglig, något som framgår från de flesta av 
informanterna. Vissa ser det som något problematiskt medan vissa inte ser det som någon 

begränsande faktor för själva samverksansarbetet. Överenskommelsen består av många aktörer 
och det finns divergerande åsikter huruvida maktasymmetrin påverkar samverkansarbetet 
negativt eller inte. Befinner sig en aktör på den sidan med makt är det ett gynnsamt läge för 
aktören i sig, men för samverkansarbetet i stort är det begränsande och något negativt.  
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Konflikt inom samverkan bör inte uteslutande ses som något hämmande. Det kan tvärtom leda 
till att nya insikter uppkommer, och potentiella konfliktliknande situationer kan leda till kunskap 
som på sikt kan leda till att konflikter och utmaningar blir mer lätthanterliga. Om de idéburna 

organisationerna kan bibehålla sin identitet och möjlighet till att vara kritiska kan ett konfliktfyllt 
perspektiv omfamnas och samverkansarbetet i större utsträckning än idag bli till ett 
plussummeförhållande istället för ett verktyg för att blott bekräfta legitimitet. Den 
välfärdsomvandling som påbörjades under 1980-talet syftade just till att ge civilsamhället en 
tydligare och starkare roll. Utvecklingen till dags dato har inneburit att civilsamhällets roll för den 
delen blivit tydlig i den aspekten att de idéburna organisationerna antagit rollen som utförare utan 
någon direkt möjlighet till reell makt eller att vara kritiskt granskande.  
 

Civilsamhället kan i detta avseende inte uppfattas som en partner till det offentliga. Civilsamhället 
uppfattas mer som en behovsresurs vars tjänster behövs som ett led på den inslagna vägen där 
välfärdsomvandlingarna inneburit att former som liknar de marknadsekonomiska tillåts dominera 
i producerandet av välfärdstjänster.  
 
Till denna avslutande diskussion kan det även nämnas att konsensusbegreppet är otydligt och inte 
ett idealtillstånd för ett samverkansarbete. Både empiriskt och vetenskapligt är begreppet 
konsensus något oklart. Då det i Överenskommelsens dokument och i de intervjuer som har 

gjorts i studien uttryckts tankar om konsensus som en arbetsmetod som präglas av långsiktighet 
snarare än en begränsning av beslutsfattande, är det viktigt att det konfliktfyllda perspektivet med 
inneboende motsättningar tillåts finnas.  

 

7.1 Perspektiv 
Det förändrade välfärdssamhället har sedan 1980-talet slagit in på en riktning mot en mer 
marknadsstyrd välfärdspolitik. Detta har tagit sig uttryck genom utförsäljningar och 
privatiseringar av välfärdstjänster, men även genom ett mer integrerat civilsamhälle i dessa frågor. 
De utredningar som gjordes på 1990-talet slog fast att stora utmaningar stod för dörren och 
staten inte på egen hand skulle mäkta med att lösa dessa.  
 
Resultatet av den välfärdsutveckling som pågått sedan 1980-talet är dels en mer marknadsinriktad 
välfärdspolitik men även ett mer integrerat samverkansarbete mellan det offentliga och 

civilsamhället. Staten, marknaden och samhället är idag högst involverade i varandras 
angelägenheter där viljan till att erbjuda välfärdstjänster liknar det marknadsekonomiska utifrån 
en tanke om utbud och efterfrågan. Genom ett engagemang av det civila samhället har de 
offentliga utgifterna i sammanhanget minskat och ett större ansvar har lagts på frivilliga 
organisationer. Tanken om den individuella medborgaren med egna krav och kunskap samt idén 
om den fria medborgaren har hjälpt till med denna riktning. De generella välfärdslösningarna har 
setts som ett hinder för individen att vara fri och ta egna beslut, något som å ena sidan har ökat 
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antalet utförare av välfärdstjänster men som även har inneburit högre krav på den enskilde 
individen att hålla sig upplyst om vilka alternativ som står till buds.  
 

Genom en överenskommelse inom sociala frågor har syftet varit att involvera det civila samhället 
ytterligare och underlätta en dialog mellan det offentliga och det civila. Samtidigt har det funnits 
en tanke om att främja opinionsbildning och stärka de röstburna organisationerna men en annan 
tanke har varit att öka antalet utförare av välfärdstjänster. Det kan ses som att det som en gång i 
tiden varit ett informellt fenomen (välfärdstjänster på entreprenad, privatisering av verksamheter) 
nu har formaliserats inom ramen för Överenskommelsen. Utvecklingen följer således ett 
kontinuum från 1980-talet till nutid.   
 

I och med att det offentliga är den aktör med de ekonomiska resurserna är det ett ofrånkomligt 
maktperspektiv som genomsyrar Överenskommelsen. Man är medveten om det faktum att 
maktperspektivet är påtagligt men det hävdas att de tydliga rollerna och förutsättningarna gör att 
detta inte blir problematiskt.  
 
Vad kan då en studie om Överenskommelsen inom sociala frågor utifrån en tanke om 

maktperspektiv, konsensusskapande och samverkan bidra med? 

Studien bidrar med kunskap kring hur de välfärdsförändringar som pågått sedan 1980-talet 

fortfarande pågår. Den pågående formen där välfärdstjänster låter sig styras med hjälp av 
marknadsekonomiska och hierarkiska former avhjälps inte i praktiken genom att en process och 
dialog kring dessa frågor initierats. Det offentliga betonar det faktum att maktperspektivet är 
oväsentligt så länge rollerna är tydliga. Men det som studien också visar är att dessa roller är långt 
ifrån tydliga. Det förstärks genom de idéburnas rädsla för att vara kritiska, hur man ser på 
Överenskommelsen som dokument och att det saknas gemensamma åtaganden. Rollfördelningen 
kan tänkas vara tydlig och klar i och med att alla aktörer, dvs. regeringskansliet, SKL och de 
idéburna organisationerna har fått lyfta fram sina egna åtgärder och åtaganden. Men om dessa 

åtgärder och åtaganden begränsar någon annans handlingsutrymme blir samverkansarbetet 
kontraproduktivt.  
 
Genom att återknyta till det trilaterala sanningsbegreppet lyfter studien ytterligare perspektiv på 
detta samverkansarbete mellan det offentliga och civilsamhället. Det representativa 
sanningsbegreppet sätter ljus på hur någonting korresponderar med verkligheten. Som tidigare 
nämnts är Överenskommelsen en produkt av de välfärdsomvandlingar som pågått i Sverige sedan 
1980- talet. Synen på den överdimensionerade offentliga sektorn ledde till ett ökat intresse för 

civilsamhället och dennes potentiella bidrag till välfärdsservicen. Eftersom den inslagna vägen har 
pågått – och pågår – allt sedan dess har det inneburit att Överenskommelsen är en naturlig 
produkt av det samhälle det befinner sig i.  
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Det signfikativa sanningsbegreppet som syftar till att uppdaga dold mening gör gällande att denna 
tanke om en intersektoriell samverkan mellan stat, marknad och samhälle innebär vissa 
begränsningar. Begränsningarna tar sig uttryck genom att det civila samhället och de idéburna 

organisationerna som är aktiva däri, inte kan utnyttja sin fulla potential. Relationen mellan det 
offentliga och civilsamhället liknar i det närmaste en beställare – utföraremodell, vilket innebär att 
makten ligger hos det offentliga. Den ekonomiska makten blir här liktydig med den reella makten. 
Detta sanningsbegrepp tydliggör även att en del informanter ser maktasymmetrin som något 
problematiskt och kan innebära att målet att nå konsensus blir svårare samt att de idéburna 
organisationerna kan tappa sin identitet om man endast ses som utförare av välfärdstjänster utan 
någon möjlighet till reellt inflytande.   
 

Det pragmatiska sanningsbegreppet tydliggör den praktiska användningen. Den praktiska 
användningen i det här fallet är att Överenskommelsen i sin ambition att involvera civilsamhället 
och dess potential förstärker de välfärdsomvandlingar som pågått under snart fyra decennier. I 
och med att relationen i det närmaste liknar en beställare- utföraremodellen har inte det civila 
samhället engagerats i välfärdsfrågorna mer än att de utför de tjänster som det offentliga beställer.  
 
Det är svårt för en specifik idéburen organisation inom Överenskommelsen att nå sitt mål. Det är 
svårt med lobbying eftersom man i sådana fall kan framstå som besvärlig och kritisk. Det finns 

även en representationsproblematik inom den Gemensamma arbetsgruppen utifrån det faktum 
att ett fåtal idéburna organisationer ska representera hela den idéburna sektorn. 

 

Uppsatsen i relation till tidigare studier 
Tidigare studier slog fast att det har varit för mycket fokus på harmoniska och symmetriska 

förhållanden inom samverkansarbete mellan det offentliga och civilsamhället. Kunskapsbidraget 
med den här studien har varit att lyfta fram makt- och konfliktperspektivet samtidigt som 
begreppet konsensus har problematiserats. Därigenom relaterar uppsatsen till den eftersökning av 
konfliktfyllda och asymmetriska förhållanden som tidigare studier även efterlyst. 
 
Anell & Mattison (2009) konstaterade i avsnittet om tidigare studier att konflikter orsakas av att 
målsättningar och intressen bland aktörerna varierar. Uppsatsen visar här att civilsamhället 
representeras av ett fåtal personer inom den Gemensamma arbetsgruppen (utan att för den skull 

befinna sig i ett asymmetriskt underläge) och att det blir svårt för denna grupp av personer att 
representera hela den idéburna sektorn eftersom denna sektor i sig själv är så pass 
mångfacetterad. Gällande målsättningar visar uppsatsen att de idéburna organisationerna vill 
jobba i en mycket snabbare takt än regeringskansliet, något som till viss del bekräftar Anell & 
Mattisons (2009) syn på att konflikter kan orsakas både av målsättningar (olika snabb takt) och 
intressen (svårt att företräda hela den idéburna sektorn).  
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Ahrne & Brunsson (2008) hävdar i sin diskussion om metaorganisationer att organisationer kan 
gå med i ett samverkansarbete under skilda förutsättningar gentemot en annan organisation. Det 
kan tänkas att en organisation går med i ett bredare samverkansarbete eftersom man ser förlusten 

som större om man inte är med, samtidigt som man inte köper samverkansarbetets inriktning. Då 
föreligger det en potentiell konflikt eftersom man är med i samverkansarbetet med bibehållen 
stark identitet och skilda åsikter. 

 

Praktiska implikationer 
Uppsatsen visar att maktbegreppet i ett samverkansarbete kan ses i ett annat ljus. Makt kan 
tänkas uppkomma i en rad olika skepnader beroende på i vilket sammanhang det behandlas. 
Makt i ett samverkansarbete där konsensus betonas blir därför problematiskt och det kan finnas 
anledning att bygga vidare på den tanken om att de ekonomiska resurserna blir den absoluta 
maktfaktorn. Maktfaktorn är reell i den meningen att det inte är direkt nödvändigt att handla 
strategiskt eller initiera dialog eftersom den ekonomiska aspekten – och den som sitter på de 
ekonomiska resurserna – till slut är den utslagsgivande aktören.   
 

Dessutom har det visat sig under studiens gång att konsensusbegreppet är både empiriskt och 
vetenskapligt något oklart. Här blir det praktiska implikationerna för den fortsatta forskningen 
framförallt att problematisera konsensusbegreppet ytterligare och dissekera ett sådant begrepp. 
Vad inryms i konsensusbegreppet egentligen och hur tar sig detta begrepp uttryck i andra 
sammansättningar som har konsensus som ledord? 
 
Uppsatsen har rent teoretiskt bidragit med ett resonemang kring maktteorier och knutit an dessa 
till rådande välfärdsförändringar och samverkansarbeten som pågått – och pågår – inom dessa 

förändringar. Bidraget har på så sätt varit en utvidgning av – och till viss del komprimerat – 
tankebildningar om makt och konsensusskapande inom ramen för samverkansarbete mellan det 
offentliga och civilsamhället.  
 

8 Fortsatt forskning 
Ett möjligt spår för fortsatt forskning är under vilka förutsättningar en organisation ansluter sig 
till t.ex. Överenskommelsen. Deltar man inom ramen för samverkansarbetet för att man vill 
påverka välfärdsinriktningen genom lobbying och få genomslag för sina hjärtefrågor? Eller deltar 
man i samverkansarbetet för att man är i behov av ekonomiskt stöd och därigenom ser sig kunna 
arbeta med frågor oavhängigt dess inriktning, bara man erhåller stöd och kan få sin organisation 
att fortsätta existera genom detta ekonomiska bidrag. Eller kan det vara så att organisationerna 
deltar i samverkansarbetet för att kunna bromsa dess inriktning? Genom att ingå som partner kan 
det antas att man har större reella möjligheter att hindra vissa genomföranden. Tanken om de 

konsensuspåkallade besluten inbjuder dessutom organisationer till att medvetet underminera 
samarbetet genom att konsekvent ställa sig emot de förslag och idéer som uppkommer. 
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Därigenom kommer förslagen aldrig nå en praktisk implementering. En annan möjlig tanke 
bakom att gå med i samverkansarbetet är att skänka legitimitet till sin egen verksamhet. Genom 
att förknippas i sammanhang med vissa organisationer (och det offentliga) kan det tänkas ha en 

positiv effekt för sin egen organisation.   
 
Genom ytterligare intervjuer med representanter från, i första hand, de idéburna organisationerna 
skulle man kunna få ytterligare en dimension till denna konfliktaspekt. Samma sak gäller med 
konsensus. Om många av organisationerna är med just av anledningen att det är en större förlust 
att stå utanför bekräftar det föreliggande uppsats konstaterande att konsensuspåkallade beslut är 
problematiska inom en verksamhet som Överenskommelsen. Konsensus kan med andra ord 
problematiseras ytterligare. Detta inom ramen för användandet av konsensusverktyget i 

samverkansarbetet och dess effekter i form av en hämsko för praktisk implementering. Men även 
inom ramen för de incitament som organisationerna har för att delta. Utgår man från konsensus 
som arbetsmetod förutsätts det att det ska finnas en vilja hos samtliga aktörer att nå detsamma. 
Men finns det organisationer som agerar utifrån en roll som rättshaverist så kommer konsensus 
aldrig kunna nås.  
 
Intressant i sammanhanget vore även att se till vilka organisationer som aktivt har valt att stå 
utanför detta samverkansarbete och vilka incitamenten till det i sådana fall är. Även det är ett spår 

för fortsatt forskning. 
  
Det vore spännande att titta vidare på om den välfärdsomvandling som skett har gjort 
civilsamhället till blott en utförare även inom andra områden. Är denna marknadsekonomiska 
struktur någonting beständigt och som cementerat civilsamhället i den här positionen? Eller finns 
det andra former där civilsamhället tillsammans med det offentliga har samarbeten och där 
processen ser annorlunda ut? De offentliga utredningarna som gjordes under 1990-talet lyfte 
fram civilsamhället som en viktig aktör vad gäller att ombesörja välfärden i framtiden. Finns det 

något formaliserat (eller informellt) samarbete där civilsamhället tillåts ta en stor plats och där 
kanske maktasymmetrin faller över till civilsamhällets fördel? 
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Bilaga 1. Intervjufrågor till informanter 
 

Makt 

1. Upplever du maktasymmetri i samverkansarbetet mellan Regeringen, SKL och 
de civila organisationerna? 

Om ja, hur tar sig maktasymmetrin uttryck? 
 
2. På vilket sätt har de olika aktörerna i samverkansarbetet makt? 

3. Hur definierar du makt på ett generellt plan? 
 
Konsensus 

4. Vad kännetecknar konsensus i ett samverkansarbete rent generellt?  

5. Är konsensus viktigt i samverkansarbete? 
6. Hur når man konsensus? 
7. Hur tar sig konsensus uttryck och hur uppfattas konsensus i samverkansarbete 

mellan Regeringen, SKL och civila organisationer? 
 
Konflikt 

8. Vad innebär konflikt? 
9. Vilken inneboende motsättning kan du identifiera mellan konsensus och 
maktasymmetri?  Utgå från tanken om samverkansarbete.  

10. Hur definierar du konflikt inom samverkansarbete? 
11. Är konflikt och motsättning någonting ”nödvändigt” i samarbete, dvs. främjas 
samverkansarbete av motsättning till en viss grad? 

12. Upplever du någon intressekonflikt mellan Regeringen, SKL och de civila 
organisationerna? 
 

 

 

 

 

 




