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Sammanfatttaning 

C-uppsats i Statsvetenskap av Lovisa Gunnarsson, vt-15. Handledare: P.O Norell. 

Samverkan mellan kommun och näringsliv i en medelstor stad  

– en fallstudie av satsningen ”100 nya Karlstadjobb” 

Samhällets styrformer har genomgått en förändring och kännetecknas idag av en komplexitet 

som innebär att flera olika aktörer är inblandade, där samarbeten över de privatoffentliga 

gränserna har blivit allt vanligare för att lösa samhällsproblem som traditionellt sett ålegat 

staten. År 2013 tog Kommunfullmäktige i Karlstad beslut att genomföra en 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd i form av satsningen ”100 nya Karlstadjobb”. Beslutet innebar 

att kommunen tillsammans med det privata näringslivet skulle ta fram 100 nya jobb till 

personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden. Den 31 december 2014 avslutades satsnigen 

och utvärderades av en samordnare på kommunen. Utvärderingen visade att den interna 

satsningen uppnått ett bättre resultat än den externa, och det är mot bakgrund av resultatet i 

den genomförda utvärderingen som denna uppsats tar sitt avstamp.  

Syftet med studien har varit att förklara varför den interna satsningen uppnådde ett bättre 

resultat än vad som åstadkoms externt. För att besvara syftet har tre rimliga hypoteser med 

influenser från teorityperna governance, policyanalys och privatoffentliga partnerskap tagits 

fram. Det empiriska materialet har grundats ifrån intervjuer av respondentkaraktär med 

personer som har varit involverade i satsningen, och analysen av materialet har vidare 

realiserats utifrån de framtagna hypoteserna.   

Analysen påvisade att båda satsningarna initialt präglats av otydliga riktlinjer, och inom den 

externa satsningen påverkades det fortlöpande arbetet negativt av det faktumet, vilket 

försvårade hela arbetsprocessen.  Den interna satsningen kunde däremot återhämta sig från de 

otydligheter som funnits inledningsvis genom bland annat kontinuerlig dialog samt god 

samverkan, vilket kan ses som en förklaring till den interna satsningens framgång.  

Nyckelord: governance, policyanalys, privatoffentliga partnerskap, kommun, näringsliv, 

samverkan.  
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1. Inledning 

1.1 Samhällsutveckling mot interaktiva styrformer och samarbeten över de 

privatoffentliga gränserna 

Tiden då de politiska och ekonomiska sfärerna levde sina egna liv och var åtskilda i samhället 

är sedan länge förbi och numera ett minne blott. Den offentliga och privata marknaden har allt 

snävare flätats samman och det uttrycktes tydligast på den kommunala nivån i första skedet. 

Det var initialt i lokalsamhället som nätverk byggdes mellan politiker, tjänstemän och 

företagare kring gemensamma mål att nå ekonomisk tillväxt, skapa arbetstillfällen och 

dynamiska närsamhällen (Pierre 1992:9). I Sverige åtnjuter kommunerna starkt självstyre 

vilket gör att det finns ett stort intresse att studera hur samarbeten mellan kommun och 

näringsliv tar form och utvecklas för att förstå vilka fördelar det i förlängningen kan ge 

medborgarna (Pierre 1992:10). 

Den förändrade relationen mellan den offentliga och privata sfären kan till stor del härledas 

till förändrade styrformer av samhället på både lokal och global nivå. Den hierarkiska 

styrningen som tydligt är förknippad med den offentliga byråkratin har luckrats upp och 

kompletterats av horisontell styrning där ömsesidigt beroende och samverkan mellan privata 

och offentliga aktörer ses som viktigt för en lyckad utveckling. Den förändrade relationen 

mellan den offentliga och privata sfären har karaktäriserats i det välkända uttrycket från 

government till governance, vilket betyder att statens traditionella roll minskat till fördel för 

nya komplexa former av nätverksstyrning mellan lokal, regional, nationell och supranationell 

nivå (Mörth el.al, 2006:15, Leftwich 2004:34). Termen governance innebär därmed en 

förändring av traditionella styrformer och kännetecknas av ett ökat ömsesidigt beroende 

mellan olika samhällsaktörer (Rhodes 2001:15, Stoker 1998:22).  

Utvecklingen från government till governance har resulterat i att samarbeten mellan privata 

och offentliga aktörer har ökat, och näringslivet uppmanas numera att ta ett bredare 

samhällsansvar. Privatoffentliga partnerskap (POP)
1
 är ett fenomen som kan ses som ett 

resultat av utvecklingen mot interaktiva styrformer. POP innebär att parter från både det 

offentliga och privata samarbetar kring ett gemensamt mål under en viss tid. Partnerskapets 

dynamik bygger på ömsesidig tillit i en jämlik relation vilket innebär att någon aktör varken 

ska vara under- eller överordnad (Mörth et.al, 2006:11). En effekt av partnerskap som 

                                                           
1
 Engelska beteckningen för privatoffentliga partnerskap är Public Private Partnership (PPP) men i denna 

uppsats kommer den svenska beteckningen (POP) att användas.  
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samarbetsform har resulterat i att nätverk och avtalade samarbetsformer verkar allt mer inom 

begränsade tidsramar vilket följaktligen kan leda till frågor om sådan form av samverkan kan 

leda till hållbara resultat på sikt (Sjöblom et.al, 2013:3, Mörth et.al, 2006:13). 

1.2 Arbetsmarknadspolitik 

Arbetsmarknadspolitik är en sammanfattande benämning på statens åtgärder att motverka 

arbetslöshet, främja sysselsättningen och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt (ne.se). 

Arbetspolitiska åtgärder kan delas in i ”aktiva” och ”passiva” åtgärder, där den förstnämnda 

innebär att staten aktivt arbetar med utbudspåverkande, efterfrågepåverkande och 

matchningspåverkande åtgärder, medan ”passiva” åtgärder syftar till underhållningsstöd åt 

personer som står utanför arbetsmarknaden. Det viktigaste målet för arbetsmarknadspolitik är 

att bidra till effektiv matchning på arbetsmarknaden. Matchningsåtgärder innebär ett inriktat 

specifikt arbete mot att bättre och snabbare koppla samman arbetssökande med de lediga 

platser som finns för att effektivisera arbetsmarknaden (Olofsson et.al, 2009:7). Den statliga 

myndigheten som har huvudansvar för arbetsmarknadspolitik är Arbetsförmedlingen, som 

styrs genom årliga regleringsbrev (styrdokument) från regeringen som detaljerat visar vad 

myndigheten ska rätta sig efter (Olofsson et.al, 2009:11).  

Arbetsmarknadspolitiken rymmer olika utgångspunkter och motiv, och målen för 

arbetsmarknadspolitiska insatser utgörs av alltifrån tillväxtorienterade motiv som ligger nära 

den ekonomiska politiken, till försörjningsmotiv, som snarare tangerar mot socialpolitiken 

(Olofsson et.al, 2009:13).  

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i Sverige omsätter betydande resurser varje år. 

Omfattningen av arbetsmarknadspolitiken bestäms inte enbart av den politiska ambitionsnivån 

utan också av strukturella faktorer som ekonomiska konjunkturer och arbetslöshetens 

omfattning. När förutsättningarna på arbetsmarknaden är svåra och arbetslösheten ökar tilltar 

vanligtvis de arbetsmarknadspolitiska insatserna, såväl aktiva som passiva (Olofsson et.al, 

2009:16).  

1.3 Samverkan mellan kommun och näringsliv kring satsningen ”100 nya 

Karlstadjobb” 

År 2013 tog Kommunfullmäktige (KF) i Karlstad beslut om att utföra en 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd i form av satsningen ”100 nya Karlstadjobb”. Beslutet innebar 

att både en intern och extern satsning skulle genomföras, vilket resulterade i ett samarbete 

över de privatoffentliga gränserna mellan kommunen och det privata näringslivet. Den interna 
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satsningen gick ut på att kommunens förvaltningar och bolag skulle ta fram 100 nya jobb, 

samtidigt som Kommunledningskontoret (KLK) skulle initiera att det privata näringslivet 

skulle ta fram motsvarande antal jobb till samma målgrupp. Målgruppen för satsningen var 

personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden, och som inom den interna satsningen erhöll 

försörjningsstöd. Syftet med satsningen var att ge målgruppen större arbetslivserfarenheter 

vilket skulle bidra till ökade möjligheter för egenförsörjning i framtiden.    År 2014 tog KF ett 

kompletterande beslut att utöka de kommunala jobben med ytterligare 100 platser.   

Den interna satsningen organiserades genom samarbete mellan arbetsgivarenheten och 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens (ASF) Jobbcenter. Den externa satsningen 

realiserades av KLK genom upphandling och anställning av en extern konslut. Konsulten drev 

sedan den externa satsningen tillsammans med Arbetsförmedlingen (AF). Arbetsprocessen 

inom den interna satsningen har verkställts genom att arbetsplatser har mottagit information 

om att anmäla om och hur många platser de har möjlighet att ta emot till arbetsgivarenheten. 

Vidare har de anmälda platserna registrerats på Jobbcenter där det har begärts yttrande från 

facket om platsen ska godkännas eller inte. Jobbcenter har sedan meddelat befintlig målgrupp 

om aktuella platser och individerna har själva fått ansöka om platserna. Arbetsplatserna har 

genomfört intervjuer med de sökande och meddelat sitt val till Jobbcenter. Personen har 

avslutningsvis anställts på ASF för fortlöpande arbete på aktuell arbetsplats. Den externa 

satsningen har fortskridit genom information i olika forum till det privata näringslivet av den 

upphandlade konsulten. Sedan har kontakt med arbetsgivare skett och anmälan av platser har 

gjorts av konsulten till AF. Vidare har befintlig målgrupp fått ansöka om platserna via AF. 

Den 31 december 2014 avslutades och utvärderades satsningen av en av samordarna från 

kommunledningskontoret. Utvärderingen visade att satsningen har resulterat i att 147 personer 

erhållit ett arbete och att flera av dem har gått vidare i sin yrkesutveckling tack vare 

satsningen. Den interna satsningen tillsattes 130 av 197 platser inom kommunens bolag och 

förvaltningar. Inom den externa satsningen tog konsulten fram 100 platser, men endast 17 

platser av tillsattes av Arbetsförmedlingen (Dnr KS-2013-736 Dpl 01).   

1.4 Problembild  
Som framgått ovan har Karlstad kommun tillsammans med det privata näringslivet genomfört 

en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i form av satsningen ”100 nya Karlstadjobb”. Satsningen 

avslutades 31 december 2014 och utvärderades av en samordnare på 

kommunledningskontoret. Idén och syftet med denna uppsats växte fram under ett möte 
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vintern 2014 med samordnaren för satsningen. Under mötet diskuterades huruvida en 

utomstående skulle kunna genomföra en uppföljande undersökning av satsningen utifrån 

teoretisk relevant litteratur, för att studera varför resultatet mellan satsningarna kunde variera.   

1.5 Syfte  

Sett till problembilden är syftet med studien att förklara varför den interna satsningen 

uppnådde ett bättre resultat än vad som åstadkoms externt. För att besvara syftet kommer 

grundlig bearbetning av de tre teorityperna governance, policyanalys och privatoffentliga 

partnerskap att genomföras, och utifrån relevanta aspekter ur de nämnda teorityperna kommer 

tre rimliga hypoteser
2
 att tas fram. Genom att studera personer som har varit involverade i 

satsningen, är förhoppningen att nå en förståelse för hur arbetsprocessen och samverkan har 

uppfattats, för att sedan med hjälp av det framtagna materialet bekräfta eller förkasta om 

hypoteserna kan förklara satsningarnas varierande resultat. Till viss del har jag 

generaliserande ambitioner i den mening att jag vill belysa de lärdomar som kan tas med från 

den specifika satsningen till framtida liknande satsningar, vilket därmed kan underlätta 

utformningen av kommande projekt. Jag hoppas även att studiens resultat kan bidra med 

förståelse för implementeringsproblematiken i en tid av ökade partnerskap och samarbeten 

över de privatoffentliga gränserna.  

En framtagen forskningsfråga kommer även vara till hjälp för att besvara studiens syfte, och 

forskningsfrågan kommer tillsammans med de tre hypoteserna vidare underlätta för en 

strukturerad analys av det empiriska materialet.  

1.6 Forskningsfråga 

 Vad kan förklara de varierande resultaten mellan den interna och externa satsningen? 

1.7 Teoretisk ansats 
Uppsatsens vetenskapliga anknytning utgår från tre teorityper; governance, policyanalys och 

privatoffentliga partnerskap. Inom fälten finns många olika teorier och jag kommer göra ett 

urval inom teorityperna som kommer anpassas till min problembild och mitt syfte. Planen är 

att utföra en teoretisk genomgång där relevanta delar ur de valda teorityperna kommer plockas 

ur, som vidare kommer influera de tre hypoteserna. Det är viktigt att hypoteser inte ”plockas 

ur luften”, utan det krävs en teoretisk förankring bakom dess utformning. Därav är den 

teoretiska genomgången av ytterst vikt för att bekräfta hypotesernas trovärdighet (Backman 

                                                           
2
 De tre hypoteserna redovisas under kapitel 3 i uppsatsen.  
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2008:31). Anledningen till att hypoteserna beskrivs först senare i uppsatsen grundar sig 

därmed på det faktumet att en genomgång av teorityperna först måste utföras. De framtagna 

hypoteserna som har influerats av teorityperna kommer fungera som utgångspunkt för 

intervjufrågorna och som verktyg för analys av det empiriska materialet. Min förhoppning är 

att uppnå en god operationalisering genom att systematiskt visa mitt tillvägagångssätt och det 

framtagna hypotesernas koppling till de valda teorityperna, så att vägen till att besvara 

studiens syfte blir klar och tydligt.   

1.8 Disposition  

Utöver inledningskapitlet är uppsatsen indelad i fyra olika kapitel, där de nästkommande 

syftar till att beskriva det metodologiska tillvägagångssättet samt ge en överblick över vilket 

material som uppsatsen baserats på. Därefter återfinns ett teorikapitel där ambitionen är att 

beskriva utgångspunkterna i de valda teorityperna som kommer influera de tre hypoteserna, 

som vidare kommer ligga till grund för intervjufrågorna. Hypoteserna kommer även bidra till 

en strukturerad analys av det empiriska materialet. Teorikapitlet följs av en redovisning av 

centrala delar ur det empiriska materialet, och analyseras vidare i det nästkommande kapitlet. 

Uppsatsen summeras avslutningsvis i ett kapitel innehållandes slutsatser och vidare 

reflektioner.  

1.9 Avgränsningar 

Uppsatsen skrivs på C-nivå, vilket medför vissa begränsningar som jag här vill tydliggöra. 

Studien kommer endast att baseras på begränsad litteratur inom de valda teorityperna och de 

material jag erhåller från de transkriberade intervjuerna. Jag kommer därmed inte att göra 

någon genomgång av dokument kring varför Karlstad kommun tog beslutet att starta 

satsningen ”100 nya Karlstadjobb” utan fokus kommer enbart ligga på att besvara 

forskningsfrågorna med hjälp av materialet från genomförda intervjuer. Ytterligare en 

anledning till de avgränsningar som förefaller beror på det faktum att en utvärdering av 

satsningen redan har genomförts av en samordnare på kommunen, vilket innebär att studien är 

kommer präglas av ett snävare fokus på att förklara varför de varierade resultaten mellan 

satsningarna kunde uppstå.  
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2. Metod och material 

2.1 Metodologiska tillvägagångssätt 

2.1.1 Fallstudie 

I litteratur kopplad till min problembild framgår det att studier av den karaktär jag ska bedriva 

oftast är fallstudier där kvalitativa metoder används (Hill 2007:22). Vikten av att studera 

specifika fall motiveras i den tidigare forskningen genom att komplexa relationer, som 

interaktiv samhällsstyrning ofta medför, ger varierade resultat där det är svårt att erhålla 

generella konklusioner. Därför uttrycks det som viktigt att studera enskilda processer för att 

förstå dynamiken i varje unikt samverkan (Mörth et.al, 2006:14). Trots att det inom området 

bedrivits omfattande forskning med utgångspunkt i de valda teorityperna finns det därför 

starka motiv att studera enskilda processer och samarbeten ur olika synvinklar. Med 

varierande forskningsfrågor kan essensen av som karaktäriserar ett specifikt samarbete nås 

och ökad förståelse för specifika fall kan därmed bidra till den samlade analysen av det breda 

fenomenet interaktiv samhällsstyrning. Därav är det intressant att bedriva en studie av den 

karaktär som jag ämnar, trots att vidsträckt forskning redan gjorts inom områdena för de valda 

teorityperna (Mörth et.al, 2006:15).  

För att undvika att uppsatsens resultat leder till en ateoretisk fallstudie är det viktigt att 

argumentera för vad studien är ett fall av (Esaiasson et.al, 2007:33). Studien syftar till att 

undersöka ett specifikt fall i en medelstor stad (Karlstad) med utgångspunkt i tanken om Den 

komplexa staden
3
. Fallet bör ej skilja sig systematiskt från andra liknande satsningar i 

medelstora städer och därför borde fallet placeras inom ramen för ett så kallat typiskt fall, och 

resultaten borde därför kunna generaliseras (Esaiasson et.al, 2007:187). Dock är det viktigt att 

poängtera att studien bygger på undersökning av en komplex process i en specifik kontext där 

de centrala personerna som intervjuas väntas ha en medvetenhet om vad studien syftar till. 

Därmed kan ”rätt svar” vilja ges, vilket kan resultera i begränsade möjligheter att fastställa 

allmängiltiga slutsatser, som i förlängningen betyder att resultaten bör generaliseras med viss 

försiktighet (Hill 2007:23). Studien är vidare empirisk samhällsvetenskaplig med en 

utvärderande karaktär då jag ämnar studera verkligheten genom att försöka förstå hur 

satsningen ”100 nya Karlstadjobb” har uppfattats av personer som har arbetat inom den för att 

kunna besvara studiens syfte (Esaiasson et.al, 2007:21).  

                                                           
3
 Beteckningen Den komplexa staden syftar till ett pågående projekt som ämnar fånga in styrningsproblemaktien 

i en medelstor stad.  
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2.2.2 Operationalisering 

Tredje kapitlet i uppsatsen utgörs av en genomgång av de teoretiska utgångspunkterna för 

uppsatsen. Tanken är att redovisa delar som förefaller relevant för studiens syfte ur de tre 

teorityperna governance, policyanalys och privatoffentliga partnerskap. Varje avsnitt avslutas 

med en summering av de aspekter som kommer influera de tre hypoteserna. De framtagna 

hypoteserna bygger därmed på relevanta delar ur de valda teorityperna som är anpassade till 

studiens syfte. Hypoteserna kommer fungera som bas till teman och intervjufrågor i 

intervjuguiden och det kommer även vara till hjälp vid analys av det empiriska materialet. 

Förhoppningen är att upplägget av teorikapitlet skapar en överensstämmelse mellan de 

teoretiska definitionerna och de operationella indikatorerna, vilket gör att studien kan präglas 

av god begreppsvalididet (Esaiasson et.al, 2007:63).  

För att nå god resultatvalididet krävs också en hög reliabilitet, vilket innebär frånvaro från 

slumpmässiga eller osystematiska fel. Genom att spela in samtalsintervjuerna och arbeta 

systematiskt med hanteringen av det insamlade materialet är min förhoppning att slump och 

slavfel ska undvikas under insamlingen och bearbetningsprocessen, vilket jag hoppas stärker 

reliabiliteten. Lyckas jag uppnå god begreppsvaliditet samt frånvaron från slumpmässiga och 

osystematiska fel är min förhoppning att studiens resultat ska präglas av god resultatvalididet 

(Esaiasson et.al, 2007:70).  

2.2.3 Semistrukturerade respondentintervjuer 

För att kunna uppnå syftet med studien och besvara forskningsfrågorna kommer jag 

genomföra intervjuer med ett urval personer som har arbetat med satsningen. De 

transkriberade intervjuerna kommer sedan utgöra det grundläggande materialet för empirin 

och analysen. Eftersom satsningen redan har genomförts och utvärderats är det omöjligt för 

mig att studera satsningen från start till mål när det faktiskt inträffade. Därav motiveras valet 

av att utföra samtalsintervjuer av respondentkaraktär för att komma åt intervjupersonernas 

uppfattningar och föreställningar om satsningen ”100 nya Karlstadjobb” (Esaiasson et.al, 

2007:291). Eftersom intervjupersonernas egna föreställningar står i fokus söker jag inga 

allmängiltiga svar, utan jag vill nå intervjupersonernas uppfattningar kring intervjufrågorna. 

Detta för att i efterarbetet analysera materialet och försöka finna mönster i uttalandena som 

resulterar i att jag kan besvara studiens syfte. Intervjuerna baseras på färdiga frågor som 

bygger på centrala aspekter från mitt teoretiska ramverk. Dock kan ordningsföljd och 

formulering variera beroende på hur intervjuerna utvecklas, och därför kommer intervjuerna 

att präglas av en lägre grad av standardisering (Esaiasson et.al, 2007:259). En positiv aspekt 
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av samtalsintervjuer är möjligheten till uppföljning och följdfrågor, vilket kan ge en ökad 

möjlighet till att nå djupare förståelse för de svar intervjupersonerna ger (Esaiasson et.al, 

2007:285).  

En samtalsintervju är ett utbyte av synpunkter där kunskapen konstrueras i interaktionen 

mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. Det är därför viktigt att ha i åtanke att 

den kunskap som produceras kan påverkas av den som intervjuar. Således är det viktigt för 

mig att vara medveten och uppmärksam under intervjuerna kring hur interaktionen fortlöper 

och notera om något oväntat inträffar som kan påverka kunskapsproduktionen (Kvale et.al, 

2009:47).  

De intervjuer som genomförs kommer i stor utsträckning att kunna karaktäriseras som 

elitintervjuer eftersom flertalet av de personer jag planerar att intervjua är chefer eller ledande 

personer inom satsningen som kommer ha en stor sakkunskap om intervjuämnet. 

Elitintervjuer kräver vissa förberedelser av den som intervjuar, bland annat krävs grundlig 

kunskap kring ämnet som diskuteras och förmåga att behärska det tekniska språket, samt 

kännedom om intervjupersonens sociala situation och biografi. Om följande förberedelser 

görs och den som intervjuar kan visa att den besitter grundlig kunskap kan respekt vinnas hos 

intervjupersonen, vilket kan leda till att visst mått av symmetri i intervjun uppstår. Med 

noggrann förberedelse inför varje specifik intervju samt god kunskap kring ämnet kan 

intervjun uppfattas som ett intressant samtal mellan den som intervjuar och den som 

intervjuas, vilket kan leda till att en god kunskapsproduktion uppstår (Kvale et.al, 2009:163). 

För att nå en god ämneskunskap som kan stärka min roll som intervjuare är det därför viktigt 

att lägga ner tid och noggrannhet på metod och teorikapitel.  

Vid val av intervjupersoner kommer ett strategiskt urval göras då jag vill undersöka ett 

mindre antal personer som deltagit i satsningen, med förhoppning om att med viss försiktighet 

nå generella slutsatser utifrån resultaten av analysen (Esaiasson et.al, 2007:179). Jag vill 

intervjua personer som har varit involverade i arbetet med satsningen, och det optimala vore 

att intervjua lika många personer från kommunen som från näringslivet. Dock är det inte 

möjligt då näringslivets satsning bestod av en enskild konsults samarbete med 

Arbetsförmedlingen, vilket innebär att färre personer kommer intervjuas från näringslivets 

sida. Trots den bristande möjligheten att intervjua lika många personer från kommunen 

respektive näringslivet hoppas jag ändå uppnå en teoretisk mättnad (Esaiasson et.al, 

2007:292).  
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För att besvara syftet har planen varit att intervjua ett urval personer med stor sakkunskap om 

hur arbetet med satsningen har genomförts i den dagliga verksamheten för att nå en förståelse 

för hur arbetsprocessen och samverkan har uppfattats. Det strategiska urval som gjorts 

innehöll därmed kriterier om att intervjua personer som har arbetat med satsningen på en 

konkret nivå, och därför har inga intervjuer med politiker genomförts. Dock bör det 

poängteras att om intervjuer med politiker också hade utförts så hade slutresultatet kunnat bli 

annorlunda, då man även hade fångat in uppfattningar om satsningen från ”högsta nivå”. 

Resultatet hade därmed kunnat bli ”matigare” då ett större spann intervjupersoner täcktes in. I 

och med att uppsatsen skrivs på C-nivå så medfinns dock vissa tidsbegränsningar, och därför 

har ett strategiskt urval om att intervjua personer som har arbetat med satsningen på en 

konkret nivå förefallit.  

Avslutningsvis strävar jag efter att genomföra en studie som anses tillförlitlig och 

värderingsfri. Dock är jag medveten om de svårigheter som kan uppstå under processens 

gång. Genom att vara öppen med de hinder jag eventuellt stöter på, samt systematiskt förklara 

mitt tillvägagångssätt är mina förhoppningar att undersökningen blir så genomskinlig som 

möjligt, vilket slutligen kan resultera i en intersubjektiv studie.   

2.2 Material och tidigare forskning 

För att kunna studera Karlstads kommun satsning ”100 nya Karlstadjobb” med hjälp av 

väsentliga delar ur teorityperna governance, policyanalys och privatoffentligt partnerskap har 

central forskning inom respektive fält legat till grund för denna studie. Viktigt att poängtera är 

att endast ett begränsat urval av litteratur inom respektive fält kommer att användas, vilket 

betyder att någon genomgripande litteraturanknytning inte kommer göras. Det strategiska 

urval av litteratur inom forskningsfälten har gjorts då det förefaller relevant för studien.  

Jag vill även understryka att den valda litteraturen kommer ha annorlunda 

användningsområde i den teoretiska genomgången. Centrala aspekter kommer plockas ur alla 

valda teorityper, men litteratur inom governance kommer främst fungera för att beskriva 

kontexten av samhällsutvecklingen mot interaktiva styrformer, medan genomgång av 

policyanalys och privatoffentliga partnerskap kommer fungera för att på en konkretare nivå 

beskriva vilka effekter den interaktiva samhällsstyrnigen medför.   

En viktig del av forskningen inom governance står till stor del R.A.W Rhodes för, som är att 

betrakta som en av den mest centrala grundarna inom teorifältet, och Rhodes tyngd märks väl 

då han är flitigt citerad i övrig litteratur med koppling till governance. Understanding 
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Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability är ett av Rhodes 

mest centrala verk och boken bidrar med en utmanande omtolkning som väver samman den 

senaste tidens institutionella förändringar som berört både centrala, lokala och supranationella 

regeringar, med huvudfokus på Storbritanniens regerings utmaningar och transformering. 

Rhodes hävdar att nya metodologiska och teoretiska angreppsätt krävs för att förstå och ge sig 

i kast med det postmoderna samhällets utmaningar. Rhodes ger en explicit förklaring av vad 

övergången från government till governance innebär både på ett praktiskt och teoretiskt plan.   

Michael Hill har skrivit boken Policyprocessen som är en av de mest använda läroböckerna 

inom policyanalys. Hill beskriver ingående alla moment i policyprocessen och stort fokus 

ligger på att täcka in många olika teoretiska perspektiv som kan ligga till grund vid försök av 

analys. I boken framgår även utmaningar som studenter kan stöta på vid studerande av 

policyprocesser, vilket har fungerat som en stor hjälp vid utformandet av uppsatsens 

metodval.   

Forskningen om privatoffentliga partnerskap är också omfattande och boken Privata 

Offentliga Partnerskap: Styrning utan hierarkier och tvång? har fungerat som vägledande i 

denna studie för att försöka nå essensen av partnerskapet som fenomen och dess framväxt. I 

boken undersöker författarna som har bakgrund från både statsvetenskap och nationalekonomi 

uppkomsten och drivkrafterna bakom partnerskap på olika samhällsnivåer, och de ställer sig 

även frågan om partnerskap verkligen är så effektivt som det påstås i teorin.  Redaktörerna är 

Ulrika Mörth och Kerstin Sahlin-Andersson, där den sistnämnda även har bidragit till mycket 

framgångsrik litteratur inom området projektpolitik, som kan ses som en förlängning av 

privatoffentliga partnerskaps utbredning.  
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3. Teori 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

I utförandet av studiens teoretiska utgångspunkter har jag som ambition att belysa de tre 

teorityperna governance, policyanalys och privatoffentliga partnerskap för att ge en bild av 

teorityperna samt vilka centrala delar ur forskningsfälten som kommer utgöra studiens 

teorianknytning. Tanken är vidare att centrala delar ur teorityperna ska utgöra basen för de 

hypoteser som kommer tas fram, som sedermera kommer ligga till grund för utformning av 

intervjuguiden samt analysen av studiens empiriska material.  

3.2 Governance 
Inom internationell forskning om statlig styrning har det under de senaste decennierna talats 

om en övergång från government till governance, som i allmänna ordalag innebär en 

utveckling av ömsesidigt samspel mellan olika samhällsaktörer för att öka förmågan i den 

offentliga politiken. På svenska innebär uttrycket att det skett en övergång från centralstyrning 

till en interaktiv form av samhällsstyrning, där interaktivt betyder aktivitet från flera olika 

håll. Det talas ofta om den komplexitet som interaktiv samhällsstyrning medför, och 

komplexiteten åsyftar att många olika aktörer och intressen är inblandade, vilket tar utryck i 

att nätverk formas där initiativ och kontakter korsar varandra. Den stora utmaningen som 

komplexiteten och interaktiv samhällsstyrning medför är därmed att koordinera 

händelseförloppet så att alla inblandade strävar åt samma håll (Montin et.al, 2009:7). 

Inom området har det länge rått delade meningar kring vad governance och interaktiv 

samhällsstyrnings står för; om det handlar om grundläggande förändrade mönster mellan 

nationella och globala förhållanden, eller om det är en pågående lägesändring av statens och 

politikens roll i samhällsutvecklingen, eller om det endast är ett nytt sätt att beskriva 

företeelser som alltid pågått inom samhällets politiska ramar (Montin et.al, 2009:9). Rhodes 

hävdar att begreppet refererar till ett ”nytt sätt att styra”, samtidigt som han påpekar att 

governance har ”too many meanings te be useful”. Rhodes föreskriver ändock att begreppet 

har stor betydelse eftersom det kan bidra med förståelse för den utvecklingen som sker mot 

internaktiva styrformer (Rhodes 2001:15, Montin et.al, 2009:9).  

Samhällsutvecklingen som governance beskriver kan förstås genom att den nationella 

politiken successivt flyttas uppåt genom globalisering och europeisering, samtidigt som det 

flyttas neråt genom delegering och decentralisering till kommuner och regioner. Utvecklingen 
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kännetecknas även av att det sker en förflyttning av den nationella politiken utåt genom 

privatiseringar till frivilliga organisationer och privata företag (Montin et.al, 2009:11).  

3.2.1 Governance som begrepp 

För att nå en förståelse för vad begreppet governance innebär bör man utgå från governing 

som är det engelska uttrycket för politisk styrning. Både governing och governance kan 

språkligt spåras tillbaka till det grekiska verbet kubernân som användes av Platon för att 

beskriva hur ett rättfärdigat styre kan formas. Governing och governance översätts till ”att 

styra”, och övergången från government till governance torde därmed innebära en övergång 

till en annan sorts styrning än den ”traditionella” hierarkiska regelstyrningen. Att dra en 

skiljelinje mellan government och governance blev intressant först under 1980-talet då 

begrepp och teorier kring implementationsstrukturer presenterades, som i viss mån kan ses 

som en föregångare till governanceforskningen. Forskare inom området påtalade vikten av att 

kartlägga vad som faktiskt händer i den politiska organiseringen vid ett visst policyproblem 

för att kunna förstå hur en process påverkas av politiken som råder. Det som kan påvisas vid 

kartläggande av processer är att flera samhällsaktörer kan vara delaktiga i de beslut som tas 

och därmed blir det en empirisk fråga från fall till fall vilka aktörer som styr. Vikten av att 

systematiskt kunna studera den interaktiva samhällsstyrningen belyses för att förstå hur den 

politiska processen formas när den ”traditionella” centraliserade regelstyrningen utmanas och 

urholkas både uppifrån, nedifrån och utifrån (Montin et.al, 2009:12). Governanceperspektivet 

handlar sammanfattningsvis i grunden och botten om det faktum att staten inte längre är den 

enda institutionen som enhälligt styr samhället (Montin et.al 2009:13). 

Rhodes har beskrivit sex olika perspektiv av begreppet governance; the minimal state, 

corporate governance, the new public management, ”good governande”, a socio-cybernetic 

system och self-organizing networks. Jag planerar inte att göra en genomgång av alla 

perspektiven då det inte är relevant för studiens syfte, med undantag för en kortare 

beskrivning av perspektivet governance as a self-organizing network som jag anser har 

intressanta aspekter som kan relateras till studiens problembild. 

Governance as self-organizing networks 

Governance som självorganiserande nätverk innebär att samarbeten över de privat-offentliga 

gränserna är betydande för att nå fruktsamma resultat. Perspektivet fokuserar på governance 

som en form av nätverk där offentliga, privata och ideella aktörer samverkar för att 

tillhandahålla offentlig service. Självorganiserade nätverk betyder i sin enklaste form att de är 
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självorganiserande och självstyrande, och därigenom uppstår en betydande grad av autonomi i 

förhållande till den styrande makten. Rhodes hävdar att nätverkan bör ses som alternativ till, 

inte en hybrid av, marknader och hierarkier (Rhodes 2001:51-52, Björk 2003:122).  

Dock bör det poängteras att självorganiserande nätverk i praktiken inte är helt självstyrande. 

Governance och förändringen mot interaktiva styrformer där statens traditionella roll 

förändras är inte synonymt med att statens roll försvinner. Mycket tyder snarare på att staten 

oftast kan ha den ”högsta rollen”, eller det ”slutgiltiga ordet” vid samarbeten över de 

privatoffentliga gränserna, vilket innebär att det kan finnas en viss överdrift kring de 

självorganiserande nätverkens autonomi gentemot staten (Pierre 2000:242).  

3.2.2 Summering av aspekter som kommer forma studiens hypoteser 

Som nämnts ovan resulterar governance och interaktiv samhällsstyrning i allt större 

komplexitet kring processer och samverkan vid samarbeten över de privatoffentliga 

gränserna. När många olika aktörer är inblandade kan det innebära problem med att urskilja 

vem som gör vad, och en utmaning som denna komplexitet medför är att koordinera 

händelseförloppet så att alla inblandade aktörer strävar åt samma håll. Vikten av att kartlägga 

processer framgår också som betydande för att kunna urskilja vilka aktörer som är inblandade 

och för att förstå utvecklingen som en specifik policyprocess antagit.  

Det som framgår av den presenterade genomgången av governance är därmed att det är 

oerhört viktigt att händelseförloppet koordineras väl så att alla inblandade arbetar mot samma 

mål, och det borde rimligtvis göras med hjälp av tydliga riktlinjer. Om en tydlighet och 

struktur präglar det initiala stadiet i en samverkande process borde därmed det fortlöpande 

arbetat kunna underlättas vilket kan förvänta öka möjligheter för att uppnå de utsatta målen. 

Hypotesen som är influerad av teoritypen governance är därmed: Tydliga riktlinjer krävs 

initialt för att underlätta den fortsatta arbetsprocessen så att de utsatta målen uppnås.  

3.3 Policyanalys 

För att förstå ett samarbetes utformning, genomförande och resultat är det viktigt att studera 

policyprocessen, som i mångt och mycket är en komplex och flersiktad företeelse. 

Policyprocesser är i huvudsak en politisk process, men i och med att många aktörer så som 

politiker, tjänstemän, påtryckningsgrupper och representanter från näringslivet också är 

delaktiga bör man definiera även den sociala och privata sfären som politisk. Det innebär att 

händelser eller processer som vid första anblick kan se ”opolitiska” ut ej bör betraktas så på 
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grund av att de uppkommer i ett specifikt sammanhang. Därför är studien av processen viktig 

för att kunna förstå hur samarbetet koordinerats samt hur resultat uppnåtts (Hill 2007:21).  

3.3.1 Policy och policyprocess som begrepp 

Komplexiteten i en policyprocess återspeglas vid försök att definiera vad termen policy 

betyder. Inom litteraturen råder det delade meningar kring begreppsförklaring, men essensen 

kan ändock urskiljas till att det rör samhällets policy, och att det innefattar en handlingslinje 

som bygger på en viss deklarerad princip. Dock är det svårt att nå en enhetlig förklaring av 

begreppet, och därför tänker jag nedan visa några utav de mest använda definitionerna av 

policy för att sedan klargöra vilken definition som råder i uppsatsen.  

Heclo (1972) definierade policy som att ”en policy kan lämpligen betraktas som en serie 

handlingar eller icke-handlingar snarare än vissa speciella beslut eller handlingar”. Easton 

(1953) förklarar begreppet liknande Heclos och framhåller att ”en policy… består av nätverk 

av beslut och handlingar… som fördelar världen”. Definitionen som uppsatsen kommer utgå 

ifrån är Jenkins (1978) som uttryckte att en policy är ”en uppsättning beslut som hänger ihop 

med varandra… beträffande valet av målsättningar och medlen att uppnå dem i en bestämd 

situation…” (Samtliga citat är tagna från Hill 2007:14). 

Utifrån Jenkins definition är en policy inte förknippat med ett enda beslut, utan det är en serie 

av handlingar och interaktivitet mellan berörda aktörer, och därför ska en policyprocess inte 

ses som statisk utan snarare dynamisk i och med att en policy ständigt kan vara i förändring 

(Hill 2007:15).  

3.3.2 Stadieindelning 

Policyprocesser är ofta ett invecklat politiskt fenomen där det sällan går att urskilja ett tydligt 

händelseförlopp vid en första anblick. Genom att dela in en policyprocess i ett antal skilda 

stadier kan processen enklare förstås och vidare blir då varje enskilt stadium i processen 

intressanta för detaljerad analys. Stadier som kan urskiljas ur policyprocesser kan indelas som 

följande: initiativ, information, övervägande, beslut, implementering, utvärdering och 

avslutning. Kritik mot denna typ av indelande modeller har dock florerat då det kan leda till 

en snedvriden analys när förväntningar kan finns på vad som bör hända, och därmed finns 

risken att förbise vad som faktiskt händer. Ur en empirisk synvinkel är en policyprocess i 

mångt och mycket en kontinuerlig utvecklingsprocess där beslut inte formas avskärmat från 

omgivningen, utan beslut bygger snarare på ett staplande av tidigare fastställanden som 
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påverkar framtida åtgärder. Därför bör man vid indelning av policyprocesser i avskilda stadier 

vara medveten om vilka brister det kan medföra till den samlade analysen (Hill 2007:28-29).  

3.3.3 Policyteorier 

Det finns flera olika etablerade teorier inom området policyanalys, bland annat pluralism, 

marxism, korporatism och rational choice.  Jag tänker endast presentera en djupare förklaring 

av rational choice då jag anser att delar av teorin och närliggande analytiska inriktningar 

passar bäst för att besvara studiens syfte.  Dock behövs en kort genomgång av pluralismens 

grundprinciper först göras då teorin har en stor betydelse för policyanalysen i stort.  

Pluralism 

Det finns ingen enhetlig pluralistisk teori, men det går att urskilja en något så när klassisk 

form av fenomenet. Robert Dahl och hans kända studier om maktförhållanden i samhällt kan 

ses som en stor del av den klassiska pluralismen. Dahl hävdar att makten i många 

västerländska industrisamhällen i stor utsträckning är fördelad mellan olika samhällsgrupper 

där ingen av grupperna är dominerande och ingen grupp är utan makt att påverka 

beslutsfattandet. Dock hävdar andra teoretiker inom den klassiska pluralismen att alla inte är 

inkluderade i processerna trots att makten är jämt fördelad, eftersom människors inaktivitet, 

politiska resurser samt oförmögenhet kan ha inverkan på möjligheten att påverka 

beslutsfattandet. Den pluralistiska teorin syftar därmed till att förklara att makten inte 

nödvändigtvis är jämt fördelad, utan snarare att källorna till makt är ojämnt fördelade men 

allmänt utspridda över olika grupper i samhället (Hill 2007:36, Björk et.al, 2003:84).  

Rational choice teori och ekonomisk teori om byråkrati 

Rational choice och ekonomisk teori om byråkrati är metoder som hämtat inspiration från de 

ekonomiska vetenskaperna vid studiet av policyprocesser. En grundläggande aspekt i 

teorierna är antagandet att individer i hög grad handlar efter det egna intresset, vilket gör 

egenintresset till en av den mest framträdande drivkraften i det politiska beteendet (Hill 

2007:64). Den ekonomiska teorin om byråkrati applicerar antagandet om egenintresse på 

offentliga tjänstemäns beteende. Teorin väcker frågor om tjänstemännens egna preferenser 

kan påverka utvecklingen av en policyprocess. Det beskrivs inom inriktningen att 

tjänstemännen kan agera för att ”anpassa verkets roll” för att maximera storleken på deras 

egen organisation. Rationella byråkrater kan därför koncentrera sig på att utveckla 

verksprofilerande strategier som är menade att ta deras verksamhet i närheten av en idealbild 
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(Hill 2007:73). Dock finns det vissa begränsningar i ovanstående infallsvinklar av rational 

choice teorin efterson den i särklass största vikten läggs vid att studera egenintressen för att 

förklara och förstå en policyprocess och därmed behandlas inga frågor om maktskillnader. 

Rational choice och ekonomisk teori om byråkrati bidrar därmed med en ganska snäv analys, 

vilket ska uppmärksammas (Hill 2007:74).  

Det bör emellertid tilläggas att det finns andra åsikter av vad drivkrafterna bakom tjänstemäns 

beteende kan vara, och därmed finns det olika föreställningar om vilken roll administrationen 

i en offentlig verksamhet bör ha. En central aspekt som kan kopplas till ekonomisk teori om 

byråkrati är vad som kan vägleda tjänstemannen i en policyprocess utöver påståendena om det 

övervägande egenintresset. Enligt svensk grundmodell ska tjänstemannen vara lojal mot de 

beslut som den politiska ledningen fattar, oavsett om de som individer hyser sympati för 

beslutet eller inte. Tanken bakom tjänstemannens roll som lojal gäller gentemot institutionen 

och inte mot enskilda politiker som bemannar den. (Norell 1989:16). Därmed kan även 

lojalitet bidra med förståelse för en tjänstemans beteende i en policyprocess. 

3.3.5 Summering av aspekter som kommer forma studiens hypoteser 

Inom teorier av rational choice och ekonomisk teori om byråkrati framgår att egenintresset 

och tjänstemännens egna preferenser är en av den mest framträdande drivkraften bakom 

aktörers handlande i en policyprocess. Genom att uppmärksamma egenintresset kan därmed 

förståelse nås för varför ett samarbete ingåtts samt hur en process formats utifrån centrala 

personers preferenser. Tjänstemäns handlande utifrån lojalitet är också en aspekt som kan 

bidra med förståelse för hur en process har utvecklats.  

Det som framgår av presentationen av policyanalys är alltså att studiet av tjänstmännens egna 

preferenser kan bidra med förståelse för varför ett samarbete har ingåtts samt varför en 

process har antagit en viss riktning. Genom att lägga fokus på den enskilda individen borde 

därmed förståelse nås för samarbetets utveckling. Hypotesen som är influerad av teoritypen 

policyanalys är därmed: Studerande av tjänstemännens preferenser och egenintresse 

bidrar med förståelse för varför ett samarbeta har ingåtts samt hur samarbetet 

utvecklas. 

3.4 Privatoffentliga partnerskap 

Som resultat av utvecklingen från government till governance, och den förändrade 

policyprocessen som medfört en allt mer interaktiv samhällsstyrning har även partnerskap 

mellan det privata och offentliga blivit en allt vanligare företeelse. Partnerskap är ett 
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samlingsbegrepp för olika typer av nära samverkan mellan privata och offentliga 

organisationer och partnerskap rör sig oftast om formella uppgörelser som sker inom en innan 

förbestämd tidsram (Mörth et.al, 2006:11). Eftersom privatoffentliga partnerskap kan härledas 

till den samhällsförändring som redan beskrivits ovan, planerar jag i detta avsnitt endast kort 

förklara privatoffentliga partnerskap som begrepp, samt beskriva partnerskapets förtjänster 

och dilemman. Jag vill först påpeka att satsningen ”100 nya Karlstadsjobb” som i denna 

studie ska undersöka i alla hänseenden inte kan ses som ett renodlat privatoffentlig 

partnerskap. Dock har jag valt att ta med relevanta delar ur POP i detta avsnitt då mitt 

studieobjekt har vissa element av ett sådant samarbete. Privatoffentliga partnerskap ett 

samlingsbegrepp av samverkan mellan det offentliga och näringslivet, och oftast rör det sig 

om ett specifikt mål med en bestämd tidsram, och därav anser jag att POP kan bidra med vissa 

intressanta aspekter i studien. 

3.4.1 Privatoffentliga partnerskap som begrepp 

Partnerskap mellan privata och offentliga organisationer har blivit så vanligt förekommande 

att det i engelskan försetts med den egna etiketten: PPP (Public Private Partnership). 

Privatoffentliga partnerskap är en svensk översättning på fenomenet och förkortas POP. Den 

gemensamma nämnaren för ett partnerskap är att det ska vara ett samarbete över de 

privatoffentliga gränserna samt att det ska pågå under en viss tid och syftet ska vara att utföra 

en tjänst eller utvecklingsaktivitet (Mörth et.al, 2006:11). Partnerskap kan ha olika mål och 

varierande karaktär, men gemensamt är att det rör sig om samarbeten mellan jämställda 

aktörer, ingen aktör är överordnad den andre. Partnerskap kan förstås genom att det delas in i 

två centrala dimensioner; formellt/informellt och tidsbegränsat/icke-tidsbegränsat. 

Partnerskap kan därav vara mer eller mindre organiserade samt mer eller mindre avgränsade i 

tid och rum (Mörth et.al, 2006:28). Beteckningen privatoffentligt partnerskap kan ge intrycket 

av att endast är två aktörer från det privata och offentliga delaktiga, men i många fall finns 

även en tredje part; frivilligorganisationer (Mörth et.al, 2006:12).  

3.4.2 Privatoffentliga partnerskaps förtjänster och dilemman 

Partnerskap och samarbeten mellan det privata, offentliga och frivillighetsorganisationer ses 

som positivt och eftersträvansvärt för att uppnå bra resultat, och i litteraturen framgår sex 

motiv till varför partnerskap bör utformas: 

1. En önskan att modernisera den offentliga sektorn, 

2. Få tillgång till privat finansiering för offentlig tjänst, 

3. En legitimitetsskapande åtgärd i sig, 
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4. Ett sätt att hantera och dela risker, 

5. En form för nedskärning av offentlig verksamhet, 

6. En form för delning av inflytande och mer utvecklande horisontella relationer mellan privat och 

offentlig (Mörth et.al, 2006:17). 

Punkterna ovan belyser de förhoppningar som hopar sig kring fenomenet privatoffentliga 

partnerskap, men partnerskapets utformning medför även en del dilemman.  Huvudsakligen 

har tre dilemman urskiljts som partnerskap oftast ställs inför. Partnerna i ett samarbete ska i så 

stor grad som möjligt agera självständigt, samtidigt som samarbete krävs för att hålla 

partnerskapet samman så det styrs i rätt riktning. Oftast råder en ständig avvägning mellan ett 

självständigt arbetssätt och en god samverkan med andra inblandade, vilket kan leda till en 

knepig sits som beskrivs som självständighetsdilemmat. Vidare kan ibland partnerskap som 

hanterar stora problem drabbas av ett avgränsningsdilemma då det är svårt att avgränsa en 

verksamhet som kan ha gränslösa ambitioner. Ett ytterligare ofta uppkommet dilemma är 

problematik kring ansvar. I ett starkt sammansvetsat partnerskap kan svårigheter uppstå då 

man vill urskilja vilken handling eller beslut som hör ihop med rätt aktör, vilket i slutändan 

kan leda till problem med ansvarsutkrävande (Mörth et.al, 2006:26).   

3.4.3 Summering av aspekter som kommer forma studiens hypoteser  

Privatoffentliga partnerskap kan ses som ett resultat av governance och ökad interaktiv 

samhällsstyrning. Vikten av att koordinera samarbeten så att alla inblandade arbetar mot 

samma mål har belysts i båda de tidigare avsnitten om governance och policyanalys. 

Liknande aspekter framstår också inom POP, då en stor utmaning i privatoffentliga 

partnerskap är avvägningen mellan ett självständigt arbetssätt och en god samverkan. Om en 

sådan avvägning fungerar ökar möjligheten för att partnerskapet styrs i en enhetlig riktning 

där alla inblandade arbetar mot samma mål. Partnerskap över de privatoffentliga gränserna 

medför även en komplexitet då det kan vara svårt att urskilja vem som gör vad när många 

olika aktörer är iblandade, vilket kan leda till svårigheter att definiera vilka roller de 

inblandade har.  

De som framgår av presentationen av privatoffentliga partnerskap är att det kan vara svårt att 

urskilja vem som gör vad, samt att det kan vara en problematisk avvägning mellan ett 

självständigt arbetssätt och en god samverkan. Hypotesen som kommer influeras av 

teoritypen privatoffentliga partnerskap är därmed: Lyckad avvägning mellan ett 

självständigt arbetsätt och en god samverkan underlättar arbetsprocessen så att de 

utsatta målen lättare nås.  
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3.5 Hypoteser 

I detta avsnitt har jag valt att sammanställe de tre hypoteserna som har formats efter grundlig 

bearbetning av de tre teorityperna som utgör studiens teoretiska ansats. Hypoteserna kommer 

vara till hjälp vid utformning av intervjuguiden samt vid analysen av det empiriska materialet.  

- Hypotes 1: Kartlägga processen 

Tydliga riktlinjer krävs initialt för att underlätta den fortsatta arbetsprocessen 

så att de utsatta målen uppnås. 

 

- Hypotes 2: Komplexitet och samverkan 

Lyckad avvägning mellan ett självständigt arbetsätt och en god samverkan 

underlättar arbetsprocessen så att de utsatta målen lättare nås. 

 

- Hypotes 3: Egenintresset 

Studerande av tjänstännens preferenser och egenintresse bidrar med förståelse 

för varför ett samarbete har ingåtts samt hur samarbetet utvecklas. 
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4. Empirin 

Studien har syftat till att undersöka varför den interna satsningen uppnådde ett bättre resultat 

än vad som åstadkoms externt. För att kunna besvara syftet har jag valt att studera hur 

arbetsprocessen och samverkan inom satsningarna har uppfattats av personer som har arbetat 

inom dem. Jag har redovisat de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen och presenterat 

vilka delar ur de valda teorityperna som intervjuguiden har influerats av genom de framtagna 

hypoteserna. I detta avsnitt kommer jag presentera slagkraftiga citat ur de genomförda 

intervjuerna. Jag ämnar inte redovisa alla respondenters intervjusvar, då en del av dem är 

snarlika där essensen är densamma. De intervjusvar som kommer redovisas görs så därför att 

de är väsentliga för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor.  

Till att börja med vill jag introducera de fem respondenterna vars svar studiens empiriska del 

kommer utgöras av. Trots att ingen av intervjupersonerna uttryckte en önskan om anonymitet 

ser jag ingen anledning till att deras namn behöver nämnas. Dock vill jag kort klargöra för 

vilken funktion de haft inom satsningen. Från den externa satsningen mot näringslivet har 

chefen på Arbetsförmedlingen intervjuas samt konsulten, och jag kommer benämna dem som 

E1 och E2. Tre representanter från kommunen som har deltagit i den interna satsningen har 

intervjuas, där två av de intervjuade arbetar på Jobbcenter och en har haft rollen som 

handledare för såkallade ”100 jobbare”. Kommunens representanter kommer benämnas I1, I2 

och I3. Intervjuernas genomfördes under vecka 19 och 21, 2015. 

4.1 Inledning 

Samtliga intervjuer inleddes med en fråga om vad respondenternas första tanke var när de 

hörde att kommunfullmäktige tagit beslut om att genomföra satsningen ”100 nya 

Karlstadjobb”. Tanken var att försöka nå en uppfattning om hur satsningen tagits emot initialt 

av de som skulle arbeta med att förverkliga satsningen syfte. 

Alla intervjupersoner uttryckte att det var positivt att kommunen tagit beslut om att 

genomföra satsningen. Inom den externa satsningen uttrycktes detta tydligast genom ett 

uttalande från E1: 

”jag blev väldigt glad, eftersom jag har pratat en hel del med kommunen om att 

göra något tillsammans. Vårt uppdrag som myndighet är ju att vi ska sänka 

arbetslösheten, men det ligger ju också i kommunernas intresse att få ned 

arbetslösheten inom varje kommun...” 
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Konsulten som arbetat med den externa satsningen uttryckte också att han var positiv till 

kommunens beslut att genomföra satsningen, men han ansåg att satsningar likt denna borde 

åligga Arbetsförmedlingen: 

”jag tycker det var väldigt positivt, samtidigt som jag kan beklaga att det inte 

redan görs i ordinarie verksamhet av Arbetsförmedlingen, det är lite bedrövligt 

eftersom arbetsmarknadspolitik tillhör staten ansvar, så får kommunerna göra det 

istället. Men själva satsningen tycker jag var jättepositivt” 

Inom den interna satsningen var man också positiv till beslutet att genomföra satsningen, men 

av de två personer jag intervjuade från Jobbcenter framgick att satsningen låg nära redan 

befintliga arbetsuppgifter och I1 beskrev att: 

”vi har ju jobbat med liknande jobbpaket förut som vi kallar det.. och den enda 

skillnaden nu är att det ligger på kommunledningen..” 

Men från tidigare liknande projekt uttryckte I2 att det har fungerat bra då initiativ kommit från 

kommunledningen, och därför var han positiv till den specifika satsningen.  

”jag har jobbat med något liknande projekt förut och det kom också från 

kommunledningsnivån och det fungerade bra/…/ så jag var positiv till 

satsningen” 

4.2 Kartlägga processen 
Inom teoritypen governance framgick att en av de stora utmaningarna då många aktörer är 

inblandade från olika organisationer är att koordinera händelseförloppet så alla inblandade 

drar åt samma håll och strävar mot samma mål. Genom tydliga riktlinjer borde 

händelseförloppet koordineras väl och arbetet mot det gemensamma målet underlättas. När 

frågan ställdes om det har varit tydligt hur arbetet ska genomföras uttrycktes att det funnits 

viss förvirring hos respondenterna, trots att det inte alltid inneburit försvårade omständigheter 

för det fortlöpande arbetet. Bland annat uttryckte E1 att: 

”om man ska göra en ny satsning eller ytterligare en satsning så måste vi nog 

sätta oss ned innan och göra väldigt klart för vem som gör vad och hur vi ska gå 

tillväga nästa gång… för det gick lite snabbt/…/ vilket gjorde att vi fick ta 

omtag på en del saker”. 
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E2 uttryckte att det var tydligt för honom vad som skulle göras: 

” ja slutmålet var 100 platser senast 31 december och det var det enda jag gick 

på” 

Men han uttryckte likt E1 att det var en snabbt igångsatt process som innebar oklarheter för 

honom som konsult kring vilka typ av jobb som skulle tas fram för den externa satsningen. 

”man skulle ha behövt haft tydliga riktlinjer redan innan, att det här behöver 

vi/…/ man skulle ha gjort en väldigt mycket tydligare behovsanalys hos 

Arbetsförmedlingen innan så att man hade vetat vad det var för personer som 

söktes/…/ kommunen och Arbetsförmedlingen borde ha snackat ihop sig 

mycket mer innan…” 

Som resultat av en snabbt igångsatt process där det från svarspersonernas uttalanden verkar 

som att det fanns brister kring tydliga riktlinjer uttryckte både E1 och E2 att det kan ha gått ut 

över arbetsgivarna i det privata näringslivet.  E1 menade att: 

”i några fall har väl arbetsgivaren kanske inte fått tillräckligt med 

information/…/ så det har väl kanske blivit så att någon sagt ja till något man 

kanske inte egentligen vet vad man sagt ja till/…/ men det var i några enstaka 

fall och där har vi fått vara förtydligande med vår information” 

E2 hade däremot tydligare åsikter om att det kan ha gått ut över arbetsgivarna i det privata 

näringslivet då han upplevde att det var problem från Arbetsförmedlingen sida att tillsätta de 

jobb/praktikplatser som han tagit fram: 

”några företag hade inte hört något på en och en halv månad.. och då blev man 

ju lite orolig/…/ vissa företag blev ganska griniga och ringde upp mig och 

skällde” 

Inom den interna satsningen framgick också att det var en snabbt igångsatt process med en del 

otydligheter i början, men genom bra kommunikation störde det inte den fortsatta 

arbetsprocessen. I1 berättade hur starten av processen upplevdes: 

”svårt… för vi fick ju reda på att det skulle ligga på Jobbcenter men sen 

upplevde vi väl här att det inte hände något, så vi började ju jobba med det 

innan det egentligen hade kommit igång/…/ det var lite otydligt vilka delar vi 

skulle ansvara för” 
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I1 uttryckte dock att de oklarheter som fanns initialt inte påverkade det fortlöpande arbetet 

negativt, utan snarare positivt. När satsningen startades upp var det så oerhört mycket att göra 

att man inte hann gå igenom alla personer som sökte platserna, vilket fungerade bra menade 

både I1 och I2 då man på Jobbcenter inte hade möjlighet att lägga egna värderingar i de 

personer som sökte platserna, utan endast fungera som förmedlare.  I1 berättade att: 

”fördelen i början med det här var att vi inte visste vilka personer som sökte 

platserna var, vi fick bara en massa namn… och så försöker vi inte ens lära 

känna dom utan vi bokar bara in intervjuer utifrån deras önskemål… vi hade 

ingen möjlighet att göra annat för det var så mycket i början, sen har vi liksom 

hållit det konceptet” 

När jag frågade om det fanns direktiv från kommunledningen om att det var såhär de skulle 

arbeta svarade I1 att: 

”nej det blev nog för att det var så snabbt vi skulle igång… så blev det så många 

på en gång som sökte så vi hade ingen möjlighet att göra något annat” 

Arbetssättet som Jobbcenter kom att utveckla där de endast fungerade som förmedlare av de 

personer som sökt platser påverkade även arbetsplatserna positivt då de fick bli mer delaktiga i 

rekryteringsprocessen. I1 menar att: 

”det är positivt att arbetsplatserna själva får välja, det ska vi inte förringa att de 

känner sig mer delaktiva och engagerade att de får välja ut, man känner ett 

större ansvar och får känna efter om det är någon som passar så att det blir 

hållbart i längden… arbetsplatserna blir nöjdare och jag tror de anstränger sig 

mer när de har mer ansvar” 

Trots att båda representanterna på Jobbcenter uttryckte att det fanns oklarheter initialt, så 

framgick det längre in i intervjuerna att det varit oerhört tydligt vad de ska göra när processen 

väl kommit igång. Genom att veta exakt vad som gäller har det inom den interna satsningen 

underlättat arbetet. I2 uttryckte att: 

”jag har aldrig varit med om att det har varit så tydligt någon gång och jag har 

jobbat med det här i många år/…/ det måste ha varit att det fanns en struktur 

redan från början… mycket tror jag har berott på att man har kunnat hänvisa till 

att nej såhär är det inte, såhär ska vi inte göra.. det har varit tydligt” 
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I3 yttrade sig likt I2 och menade att det varit klara direktiv från kommunen kring hur arbetet 

ska genomföras. Tydlighet från kommunen, utdelade informationshäften och anordnandet av 

informationsträffar för alla handledare skapades en trygghet kring vad som skulle göras:  

”riktlinjerna varit tydliga.. informationshäftet var bra att få och möten på CCC 

för handledarna, där information, diskussioner och utbyten av tankar 

genomfördes var bra. Jag gick dock bara på det första mötet men känner att det 

räckte då projektet fungerat bra hos oss” 

4.3 Komplexitet och samverkan 
Inom teorityper från privatoffentliga partnerskap belyses tydligt vikten av att samarbeten där 

flera olika aktörer är inblandade kräver en god samverkan för att arbetsprocessen ska gå så 

smidigt som möjligt och för att de mål som satts ut ska uppnås. Aktörer inom ett samarbete 

ska också kunna agera självständigt, och det tillsammans med en strävan efter god samverkan 

kan enligt teoritypen resultera i en problematisk avvägning för den enskilda aktören. I 

respondenternas intervjusvar framgick viss oenighet kring uppfattningar om samverkan inom 

den externa satsningen, men internt tycks det inte funnits några tydliga problem kring denna 

avvägning, och en nyckel till den goda kommunikationen tycks ligga i tidigare relationer. E1 

om sitt samarbete med konsulten under arbetsprocessens gång i den externa satsningen: 

”vi har samarbetat tidigare i andra projekt så jag känner honom ganska väl/…/ 

så det har aldrig varit några bekymmer med samverkan eller vart man ska få tag 

på någon”. 

E2 uttryckte också att han haft kontakt med E1, men att den endast har varit sporadiskt: 

”arbetsförmedlingschefen har jag pratat med ett antal gånger.. det är väl 

egentligen det som har vart… annars har det ju bara rullat på” 

Utöver sporadisk kontakt med arbetsförmedlingen uttryckte E2 att han arbetat självständigt 

under processens gång men att det inte har varit något problem för att jobba mot det utsatta 

målet: 

”jag har jobbat otroligt mycket själv, men jag har ju samtidigt liksom vänt mig 

till folk jag känner som har bra kontakter” 

Inom den interna satsningen framgick det att det funnits en samverkan men även en möjlighet 

till fria tyglar att arbeta självständigt, som enligt I1 verkar ha upplevts positivt: 
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”det har ju varit mycket bra diskussioner, när man tänker olika kan det ju få en 

annan att tänka till också… så man inte bara gör saker som man brukar göra/…/ 

vi har fått möjlighet att lösa det vi vill själva här på Jobbcenter” 

I3 upplevde också att det fanns en god samverkan inom satsningen. Speciellt på arbetsplatsen 

med andra handledare, men även med Jobbcenter: 

”jag har en kollega på grannavdelningen som också är handledare åt en 100 

jobbare, och vi har samarbetat när det kommer till arbetsuppgifter åt våra 100 

jobbare så att de ser hyfsat lika ut… och om vi haft funderingar kring projektet 

har vi diskuterat med varandra/…/ vi har även möten tillsammans med en 

handledare från jobbcenter som kommer ut till vår verksamhet ungefär varannan 

månad” 

Inom teoritypen POP framgick det även att det kan vara svårt att tydligt definiera vilka roller 

som finns då en samverkan sker över de privatoffentliga gränserna där många olika aktörer är 

inblandade. Hos representanterna upplevdes inga problem kring tryggheten i sin roll, utan en 

känsla av säkerhet har kunnat urskiljas.  Trots att det varit viss otydlighet initialt kring 

riktlinjerna framgick det att man ändå har kunnat arbeta med en självsäkerhet eftersom man 

vet vad det är man jobbar emot. I1 uttryckte tryggheten i sin roll som: 

”oh ja, det känns ju som att vi har fått ett gäng plattor och löst det här, se till att 

såhär många blir anställda… uppdraget på kommunledningen har varit att dra in 

platser, och vårt uppdrag att fylla dom” 

Inom den interna satsningen uttryckte även I3 att rollen som handledare varit mycket självklar 

och tydlig:  

”min roll har varit att vara handledare. Det har inneburit att jag har tagit emot 

första dagen, visat runt och berättat om vår verksamhet… jag fungerar som 

stöttning och ”guide” på arbetsplatsen/…/ jag har känt mig väldigt trygg i min 

roll” 

I den externa satsningen uttryckte E2 samma självklarhet kring sin roll och uttryckte att det 

var mycket tydligt vad som skulle göras. 

”själva tanken var att näringslivet skulle ställa upp med 100 platser och att jag 

skulle leta upp de där 100 platserna och sedan skulle jag rapportera platserna till 
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arbetsförmedlingen, som i sin tur skulle plocka fram sökande till platserna… det 

var min roll” 

4.4 Egenintresset 
I teorityper om policyanalys och huvudsakligen inom rational choice och ekonomisk teori om 

byråkrati framgick att det är viktigt att ha i åtanke att en tjänstemans eventuella egna 

preferenser kan spela stor betydelse för att förstå varför ett samarbete ingåtts samt varför en 

process kan ha tagit en viss riktning.  

Ur intervjun med E1 kunde det urskiljas att någon typ av egenintresse som gynnar den egna 

organisationen fanns med i åtanke vid inledningen av satsningen. Dock är det viktigt att 

poängtera att egenintresset som drivkraft bakom beslut inte behöver vara negativt, utan kan 

mycket väl vara positivt som helhet för en organisation. Arbetsförmedlingens egen vinning 

uttrycktes då respondenten betonade att satsningen är en draghjälp för att få ner 

arbetslösheten.  

”det är ju jätteviktigt med sådana här satsningar/…/ vi har ju ett uppdrag på 

Arbetsförmedlingen att sänka arbetslösheten och det här har ju varit en väldig 

draghjälp för oss/…/ ensam är inte alltid starkast” 

För E2 däremot framgick inget egenintresse utöver att det är ett bra för honom själv som 

konslut. 

”det är väl bra för mig som konsult givetvis, men det är ju inte själva syftet..” 

Inom den interna satsningen visade sig inget konkret egenintresse bland respondenterna 

eftersom det innebar arbetsuppgifter som liknade de ”vanliga” samt att liknande satsningar 

har gjorts förut. Som framgick ovan från ett citat av I1 (s 21) var den enda skillnaden nu att 

det låg på kommunledningen. På frågan om vad respondenten ansåg att vinsten med 

satsningen var utöver det konkreta målet framgick att det faktum att en del av arbetet låg på 

kommunledningen som betydande för att underlätta arbetsprocessen. I1 menade att: 

”det har varit ett väldigt genomslag att det har kommit från 

kommunledningen/…/ man tar det på allvar på ett annat sätt när det kommer 

uppifrån” 

I2 beskriver ytterligare hur det upplevdes att beslutet kom från högsta instans, vilket innebar 

en stor vinst: 
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”det har varit väldigt tydligt det här att det har kommit uppifrån om man ska 

kalla de för det, och det har varit väldigt positivt/…/ annars blir vi en del av den 

”allmänna praktikjakten”.. det är liksom arbetsförmedlingen och det är företag, 

det är alla möjliga som är och jagar på den här marknaden… men här var det 

kommunledningen det kom ifrån och det gjorde stor skillnad för oss i jakten på 

att leta platser” 

I3 som fungerat som handledare under satsningen för ”100 jobbare” ansåg att det fanns stora 

vinster av satsningar likt denna, främst för individen som blir anställd. Men det har även 

inneburit en vinst för arbetsplatsen att få en hjälpande hand i det dagliga arbetet: 

”vinsten enligt mig med satsningen är att få in praktikanterna i det svenska 

samhället, både språkligt och socialt. Visa hur det fungerar på en arbetsplats 

med arbetsuppgifter och regler/…/ det har också varit en hjälpande hand till oss 

pedagoger i vårt dagliga arbete” 

Inom den externa satsningen upplevde även E2 att vinsten med satsningen utöver den 

konkreta att uppnå målet var den enskilde individen som lyckats få en praktikplats:  

”självklart är det en vinst för den enskilda som får praktikplats” 

E2 uttryckte även att en ytterligare vinst är att kommunen borde kunna lära av det genomförda 

arbetssättet: 

”det finns en del att lära… jag tänker att kommunen borde ta delar av det här 

arbetsättat och implementera, dom har ju Jobbcenter, man borde kunna ha 

någon där som jobbar heltid med att bara plocka in praktikplatser/…/ någon 

med stor kontakt i näringslivet som bara är ute och jobbar och är med i 

handelskammaren och företagarna exempel..” 

E1 däremot såg möjligheten för den egen organisation att jobba mot specifikt 

ungdomsarbetslösheten som en ytterligare vinst när målgruppen för satsningen egentligen var 

personer som stod långtifrån arbetsmarknaden: 

”ungdomsarbetslösheten är ju någonting som är på agendan hela tiden/…/ att 

arbetsförmedlingen och kommunen jobbar tillsammans för att få ned 

arbetslösheten då har vi mycket att vinna” 
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4.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har det empiriska materialet gett en överblick för hur satsningen har 

uppfattats av intervjupersonerna, och vissa skillnader tycks finnas mellan den interna och 

externa satsningen i form av riktlinjer, upplevd arbetsprocess och slutmål. Dessa skillnader 

kommer ligga till grund för en intressant vidare analys för att försöka koppla samman empirin 

med det teoretiska ramverket för att nå teoretiskt förankrade slutsatser som kan besvara 

studiens syfte och frågeställning. 
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5. Analys 

För att genomföra en strategisk analys har jag valt att analysera empirin med hjälp av de 

framtagna hypoteserna. Frågan för analysen blir därmed om respondenternas upplevelser av 

satsningen kan förklara varför resultatet satsningarna emellan skiljt sig åt. Som avslutning i 

analysen ämnar jag att redovisa en sammanställning av de skillnader som upplevts hos 

respondenterna mellan den externa och interna satsningen, och min förhoppning är att det ska 

generera till en förståelse för varför satsningarnas resultat varierat. Teorityper inom 

governance, policyanalys och privatoffentliga partnerskap belyser alla vikten av att kartlägga 

en process för att förstå dynamiken i en specifik samverkan. I denna studie har ett försök 

gjorts av att kartlägga satsningen ”100 nya Karlstadjobb”, och ur kartläggningen har det 

framgått vissa skilda uppfattningar kring de berörda teoretiska utgångspunkterna.  

5.1 Kartlägga processen 

Tydliga riktlinjer krävs initialt för att underlätta den fortsatta arbetsprocessen så att de 

utsatta målen uppnås. 

Inom teoritypen governance framgår det att en stor utmaning är att koordinera ett 

händelseförlopp så att alla inblandade i en samverkan som skrider över de privatoffentliga 

gränserna strävar mot samma mål. För att underlätta koordineringen belyses vikten av tydliga 

riktlinjer då många olika aktörer är inblandade. Utifrån det empiriska materialet framgick att 

det initialt funnits oklarheter kring satsningens utformning och vilket ansvar som låg på vem 

(främst externt men även delvis internt). Alla respondenter uttryckte att processen sattes igång 

snabbt men inom den externa satsningen tycks detta, utifrån respondenternas svar, påverkat 

den fortsatta processen negativt.  Någon sådan problematik upplevdes dock inte inom den 

interna satsningen.  

Otydliga riktlinjer och en snabbt startad process externt innebar att Arbetsförmedlingen 

drabbades av ett tillsättningsproblem då de jobb/praktikplatser som konsulten tagit fram inte 

stämde överens med personerna i målgruppen. Inom den interna satsningen upplevdes det 

som sagt inte att den snabbt igångsatta processen påverkade det fortlöpande arbetet negativt, 

utan ”stressen” inledningsvis gav snarare möjlighet till att upptäcka nya rutiner. Genom att 

processen startade snabbt blev belastningen stor för Jobbcenter och det fanns ingen möjlighet 

att noggrant gå igenom varje ansökning. Jobbcenter fungerade snarare som förmedlare av 

ansökningarna och la därmed inga egna värderingar i vart de som ansökte om platserna skulle 

passa bäst. Respondenterna på jobbcenter upplevde att det var ett positivt koncept som 
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fungerade bättre än tidigare arbetssätt. I och med nya rutiner som innebar en förmedlande roll 

gavs även arbetsplatserna större möjlighet att hitta en passande sökande som de själva valt ut, 

vilket resulterade i en ökad känsla av delaktighet i processen.   

Inom governance belystes att problem för den fortlöpande processen i en samverkan kan 

uppstå då ett händelseförlopp inte koordineras, vilket påvisligen uppstod inom den externa 

satsningen. Trots att processen startade snabbt inom båda satsningarna påverkades inte den 

interna satsningens fortsatta arbete negativt. Inom alla tre valda teoretiska utgångspunkterna 

för denna studie framgår att viss problematik kan uppstå då samarbeten sker över de 

privatoffentliga gränserna. Varför uppstod endast problem inom den externa satsningen när 

det upplevdes av alla respondenter att satsningen startades snabbt med till viss del 

otydligheter kring ansvarsfördelning och riktlinjer? 

Utifrån studiens teoretiska genomgång borde den externa satsningen i högre grad kunna 

klassas som en ”privat” satsning trots att kommunfullmäktige initierade att den skulle 

genomföras. Den interna satsningen däremot utfördes i egen regi vilket kan belysa varför 

samma problematik inte uppstod internt trots att alla respondenterna uttryckt att det var en 

snabbt igångsatt process. Arbetsuppgifterna inom den interna satsningen låg inte långt ifrån 

ordinarie arbetsuppgifter för Jobbcenter, vilket kan förklara varför den interna satsningen 

lyckades hantera en snabbt igångsatt process med vissa otydligheter inledningsvis bättre än 

vad man gjorde externt. Inom den externa satsningen var det ett nytt samarbete utan tidigare 

erfarenheter, vilket troligtvis var en bidragande faktor till varför de otydligheter som fanns 

initialt levde vidare.  

5.2 Komplexitet och samverkan 

Lyckad avvägning mellan ett självständigt arbetsätt och en god samverkan underlättar 

arbetsprocessen så att de utsatta målen lättare nås. 

Inom teoritypen privatoffentliga partnerskap (POP) framgår att en stor utmaning vid 

samarbeten över de privatoffentliga gränserna är en avvägning mellan ett självständigt 

arbetssätt och en fungerande samverkan. Om ett självständigt arbetssätt tillsammans med en 

god samverkan mellan andra aktörer fungerar bra underlättas arbetsprocessen och därmed 

finns en större möjlighet att uppnå utsatta mål. I respondenternas svar kunde det urskiljas viss 

skillnad mellan hur samverkan har upplevts inom den interna och externa satsningen. Inom 

den externa satsningen tycks den ha fungerat bra till viss del, men olika svar från E1 och E2 (s 

24) kring hur samverkan har upplevts torde tyda på att den inte har fortlöpt friktionsfritt. Den 
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externa satsningen verkar snarare ha präglats av ett självständigt arbetssätt, som med endast 

sporadisk kontakt och oklara riktlinjer initialt resulterat i en försvårad arbetsprocess. 

Självständighetsdilemmat som beskrevs som en kritisk punkt för privatoffentliga partnerskap 

tycks utifrån respondenternas svar inom den externa satsningen därmed ha varit ett problem.  

Inom den interna satsningen verkar problem med självständighetsdilemmat inte ha uppstått i 

lika stor utsträckning. I respondenternas svar har det framgått att det har funnits en dialog 

genom hela satsningen, och det har även funnits möjlighet till självständigt agerande genom 

att få lösa de problem som uppstått på egen hand. Möjligheterna att vända sig till någon om 

det uppstått dilemman har också varit goda. En nyckel till den samverkan som funnits inom 

den interna satsningen tycks ligga i en bra och kontinuerlig dialog samt tidigare relationer. 

Hos respondenterna på Jobbcenter framgick att det genomförts liknande projekt tidigare där 

man utvecklat relationer, som kan ha fungerat som en stabil stomme för den specifika 

satsningen. Således har den interna satsningen präglats av ett fungerande arbetsätt där god 

samverkan och möjlighet till självständigt arbete fungerat väl. 

Varför har då problem med självsändighetsdilemmat endast uppkommit externt? Kanske är 

det så att de bristande riktlinjer som fanns initialt samt det övervägande självständiga 

arbetssättet legat i fatet för möjligheten att uppnå god samverkan. De aspekter som 

förklarades i avsnittet ovan om varför den interna satsningen kunde överkomma de oklarheter 

som fanns initialt kanske även kan ligga till grund för förklaringar av den bristande 

samverkan externt. Det faktum att arbetsuppgifterna internt låg nära ordinarie arbetsuppgifter 

samt att satsningen genomfördes i egen regi kan ha underlättat en god samverkan. De faktorer 

som förslagits ovan om kontinuerlig dialog och tidigare relationer kan också vara bidragande 

faktorer till den goda samverkan internt. Inom den externa satsningen fanns inga av dessa 

ingredienser, satsningen genomfördes i ett nytt samarbete, arbetsuppgifterna låg inte nära de 

ordinarie och arbetssättet var utpräglat självständigt vilket kan ha påverkat möjligheten för en 

god samverkan. Som tidigare nämnts kan de otydliga riktlinjerna som upplevdes initialt också 

vara en förklaring till varför inte arbetsprocessen och samverkan fungerade optimalt externt.  

5.3 Egenintresse 

Studerande av tjänstännens preferenser och egenintresse bidrar med förståelse för 

varför ett samarbeta har ingåtts samt hur samarbetet utvecklas. 

Inom policyanalys och främst teorier om rational choice och ekonomisk teori om byråkrati 

framgår det att man kan nå större förståelse för varför en process startats samt hur den har 
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utvecklats genom att undersöka enskilda aktörers egenintresse. Hos samtliga respondenter 

inom den interna satsningen fanns inget uttryckligt egenintresse bakom varför man ville vara 

med och arbeta med satsningen, vilket inte är konstigt med tanke på att den interna satsningen 

genomfördes i egen regi. Således kan detta ha inneburit att det inte fanns ”något val” för de 

berörda inom den interna satsningen om de ville vara med och arbeta för att förverkliga målet 

eller inte. En teoretisk förklaring kan dock finnas bakom varför inget egenintresse kunde 

urskiljas inom den interna satsningen, och det stavas lojalitet. Den lojaliteten som tjänstemän i 

en offentlig verksamhet väntas besitta gentemot de beslut som politikerna tar kan därför 

förklara varför inget uttryckligt egenintresse inom den interna satsningen kunde urskiljas. 

Däremot kunde visst typ av egenintresse upptäckas inom den externa satsningen där E1 (s 26) 

uttryckte att satsningen innebar en draghjälp för den egna organisationen i arbetet med att få 

ned arbetslösheten. Eftersom Arbetsförmedlingens uppdrag är att arbeta mot en minskad 

arbetslöshet är det inte konstigt att samarbete kring satsningen ingicks med kommunen, 

eftersom målet med satsningen låg i organisationens intresse.  

Det gick att urskilja att respondenterna ansåg att olika vinster med satsningen fanns än enbart 

det konkreta att uppnå målet. För Arbetsförmedlingen var det en vinst att de tillsammans med 

kommunen arbetar för att få ned arbetslösheten. Som resultat har man erhållit erfarenheter av 

att samarbeta vilket gör att relationen kan stärkas så att framtida samarbeten kan 

effektiviseras. Internt uttryckte respondenterna på Jobbcenter att det nya arbetssättet som 

utvecklas som effekt av satsningen är en stor vinst, då detta har resulterat i bättre rutiner kring 

rekryteringsprocessen och hur de arbetar med arbetsplatserna. Respondenterna på Jobbcenter 

formulerade även att det var en vinst att initiativ till satsningen kom från ”högsta nivå”, vilket 

underlättade praktikjakten. 

En insikt för varför samarbete kring satsningarna ingåtts kan förstås utifrån teorier om 

egenintresse och tjänstemäns förväntade lojalitet, och de olika vinster som respondenterna 

uttryckte att satsningarna medfört torde tyda på att de har uppfattats som betydelsefulla. 

5.4 Sammanfattning 
De teoretiska aspekter som influerat studiens tre hypoteser kan till viss del förklara varför 

satsningarna har fortskridit som de gjort både externt och internt, vilket kan bidra med en 

förståelse till varför slutresultaten skiljde sig åt. Vikten av tydliga riktlinjer belystes i 

utmaningen att koordinera ett händelseförlopp så alla deltagande strävar åt samma håll. Den 

externa satsningens problematik kan därmed förklaras utifrån bristande riktlinjer initialt. Dock 
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fanns vissa oklarheter inledningsvis kring ansvarsområden även inom den interna satsningen, 

och varför inte samma problematik uppstod internt torde bero på att den genomfördes i egen 

regi med arbetsuppgifter som låg nära ordinarie. Problematiken kan därför argumenteras bero 

på att det var ett större steg att utföra satsningen externt, och därmed hade mer noggrannhet 

behövts läggas initialt för att tydligt komma överens med berörda som skulle arbeta med 

satsningen om vad som skulle göras och hur.  

Inom den externa satsningen har det även varit vissa problem med samverkan, som har 

påverkat möjligheterna att nå målet med satsningen. Det kan förklaras utifrån 

självständighetsdilemmat där avvägningen mellan ett självständigt arbetssätt och en god 

samverkan inte verkar ha fungerat optimalt. Problem kring självständighetsdilemmat kan 

också härledas till det faktum att det var otydliga riktlinjer initialt, men även 

omständigheterna kring den externa satsningens utformning, där det var ett större ”glapp” 

mellan dem som arbetade med satsningen externt än vad fallet var internt. Externt var det 

Arbetsförmedlingen tillsammans med en upphandlad konsult som skulle samverka för att 

uppnå målet med satsningen och skapa 100 nya Karlstadjobb. Internt skedde satsningen som 

nämnt ovan i egen regi. Det kan ha underlättat kontinuerlig uppföljning från 

kommunledningens sida, vilket i sin tur kan ha skapat gynnsammare förutsättningar för en 

givande dialog som resulterat i en god samverkan. Den externa satsningen hade därmed 

”sämre” förutsättningar initialt för att genomföra ett lyckat samarbete och därför borde, som 

nämnts ovan, mer tid ha lagts inledningsvis på tydliga riktlinjer för att skapa så bra 

förutsättningar som möjligt. 

Det kunde inte urskiljas något konkret egenintresse i respondenternas svar kring varför de 

valde att samarbeta i satsningen, förutom Arbetsförmedlingen som uttryckte att satsningen var 

en positiv draghjälp för den egna organisationen. Inom den interna satsningen kunde viljan att 

arbeta med satsningen förstås utifrån den förväntade lojaliteten som tjänstemän väntas ha till 

de politiska beslut som fattas inom den offentliga verksamheten. Utöver det kunde olika 

vinster med satsningen urskiljas, vilket tyder på att satsningen har uppfattats som 

betydelsefull och lärdomar borde därför kunna tas med till framtida liknande projekt.  

På nästa sida ges en sammanfattning i tabellform för att ge en överskådlig bild över hur 

respondenternas upplevelser och uppfattningar har skiljt sig åt mellan den interna och externa 

satsningen utifrån de framtagna hypoteserna. Min förhoppning är även att tabellen nedanför 

ska bidra med svar till studiens forskningsfråga. 
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Hypoteser 

 

 

Kommunen 

(Interna satsningen) 

 

 

Näringslivet 

(Externa satsningen) 

 

Tydliga riktlinjer 

krävs initialt för att 

underlätta den 

fortsatta 

arbetsprocessen så 

att de utsatta målen 

uppnås. 
 

 

Det har varit vissa otydligheter 

initialt kring riktlinjer och 

ansvarsfördelningen. Under 

processens gång uppfattades dock 

riktlinjerna som allt mer tydliga och 

det blev mer och mer självklart vad 

som skulle göras.  

 

Det har varit otydligheter och 

oklarheter initialt kring vad som 

skulle göras, dessa oklarheter levde 

sedan vidare under processens gång 

och respondenterna upplevde att man 

borde ha suttit ned tidigt i processens 

startskede och diskuteras vad som 

faktiskt skulle göras.  

 
Lyckad avvägning 

mellan ett 

självständigt arbetsätt 

och en god samverkan 

underlättar 

arbetsprocessen så att 

de utsatta målen 

lättare nås. 

 

 
Det har varit tydliga roller och en 

fungerande avvägning mellan ett 

självständigt arbetssätt och en god 

samverkan. Det har funnits en bra 

dialog samt möjlighet att lösa 

problem individuellt.  

 

Det har varit delvis tydliga roller men 

en bristande avvägning mellan ett 

självständigt arbetssätt och en god 

samverkan som endast resulterat i 

sporadisk kontakt och uppföljning, 

vilket har försvårat arbetsprocessen.  

 

Studerande av 

tjänstännens 

preferenser och 

egenintresse bidrar 

med förståelse för 

varför ett samarbeta 

har ingåtts samt hur 

samarbetet utvecklas. 

 

 

Det har funnits en lojalitet gentemot 

de beslut som har tagits av 

politikerna, och därav har det funnits 

en vilja att arbeta mot de utsatta 

målen.  

 

Det har funnits ett visst egenintresse 

från Arbetsförmedlingen att arbeta 

med satsningen eftersom det ligger i 

organisationens intresse. Dock som 

nämnt tidigare kan egenintresse 

mycket väl vara positivt, vilket det 

har varit i detta fall då arbetet för att 

hitta 100 nya jobb bör ses som en 

mycket god orsak.  
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6. Slutsats 
Analysen av det empiriska materialet från de genomförda intervjuerna påvisade skilda 

uppfattningar inom den interna och externa satsningen. Syftet med studien har varit att 

förklara varför de båda satsningarna uppnådde varierande resultat. Med hjälp av de tre 

framtagna hypoteserna som har influerats av de valda teorityperna har förklaringar till de 

varierande resultaten framställts i analysen ovan.  

Det faktum att satsningen uppnådde ett bättre resultat internt än vad utfallet blev externt tycks 

enligt analysen bero på en kombination av otydliga riktlinjer initialt, ej fungerande samverkan 

med ett övervägande självständigt arbetssätt samt det faktum att den externa satsningen 

genomfördes i ett nytt samarbete där ingen tidigare erfarenheter fanns. Internt fortskred 

satsningen nästintill raka motsatsen, trots otydligheter initialt blev arbetet med satsningen 

mycket lyckad, med en god samverkan och kontinuerlig dialog växte en tydlighet fram som 

tycks ha varit betydande för utfallet av resultatet.  

Hypoteserna borde därmed till viss del kunna bekräftas av det som framgått ovan. Dock 

överensstämmer inte den första hypotesen om riktlinjer helt med utfallet av de studerande 

satsningarna. Initialt upplevdes riktlinjerna inom båda satsningarnas (men främst inom den 

externa) som otydliga, med tack vare god samverkan, kontinuerlig dialog samt ett arbetssätt 

som låg nära det ordinarie så kunde dessa otydligheter övervinnas internt. Det borde därmed 

motbevisa den första hypotesen om att tydliga riklinjer inledningsvis är ett måste. Dock hade 

en tydlighet initialt troligen underlättat arbetsprocessen ytterligare, vilket gör att hypotesen 

bör ses som viktigt trots att den inte fullt kan bekräftas utifrån det empiriska materialet. 

Däremot borde den andra hypotesen ses som bekräftade, då en väl genomförd avvägning 

mellan ett självständigt arbetsätt och en god samverkan internt hjälpte till att uppnå målet. 

Tjänstemännens egna preferenser och tankar bakom egenintresse kunde även hjälpa till att 

förklara varför samarbete hade ingåtts, vilket gör att även den tredje hypotesen bör bekräftas.  

Hypoteserna borde kunna bidra vid utformningen av liknande framtida samarbeten för att 

skapa så bra förutsättningar som möjligt för att nå de utsatta målen. En slutsats som 

avslutningsvis också bör uppmärksammas är det faktum att samverkansprojekt likt satsningen 

”100 nya Karlstadjobb” även kan innebära ett enormt lärande, vilket också kan underlätta 

framtida liknande samarbeten. 

Avslutningsvis ges på nästa sida (se figur 1) ett konkret förslag på varför resultatet av 

satsningarna kan ha varierat, vilket även det besvarar studiens forskningsfråga. 
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Figur 1 Bilden visar att satsningarna startade från samma utgångspunkt, men att respektive satsning sedan vek av i 

motsatt riktning på grund av olika faktorer som diskuterats i analysen ovan, som vidare kan hjälpa till att förklara 

varför resultatet satsningarna emellan varierat. 
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6.1 Avslutande reflektioner och vidare forskning 
Karlstads kommuns satsning ”100 nya Karlstadjobb” innebar både en intern och extern 

satsning, där den förstnämnda uppnådde ett bättre resultat än vad fallet blev för den 

sistnämnda. Denna studie har utmynnat i en förståelse för varför resultaten satsningarna 

emellan kunde vara så varierande och förslag har givits i analysen med hjälp av de framtagna 

hypoteserna till varför dessa skillnader kan ha uppstått. Genom att förstå de svårigheter som 

en samverkan över de privatoffentliga gränserna kan medföra, och vikten av tydlighet initialt, 

kan framtida liknande satsningar effektiviseras.  

Intressant för vidare forskning vore att studera vilken effekt satsningar eller samarbeten likt 

den som har undersökt i denna studie kan ha på sikt. Som framgick i inledningen innebär 

samhällsutveckling mot interaktiva styrformer att fler samarbeten sker över de 

privatoffentliga gränserna, där projekt oftast utförs under en tidbegränsad ram för att nå ett 

specifikt utsatt mål. Men kan sådana samarbeten verkligen innebära hållbara effekter på sikt? 

En infallsvinkel utifrån ovanstående perspektiv vore yttersta intressant för en framtida 

undersökning, och framförallt relevant då allt fler samarbeten sker i projektform med en 

tidsbegränsad ram för att uppnå ett utsatt mål.  
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Intervjuer 

Intervjuer med E1, E2, I1, I2 och I3 genomfördes under vecka 19 och 21, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Intervjun inleds med att jag förklarar syftet med studien och hur jag kommer använda 

materialet från intervjun. Jag klargör även att samtalet kommer spelas in och endast användas 

för ändamålet att besvara studiens syfte. Vidare får respondenten möjlighet att berätta lite om 

sig själv och ställa eventuella frågor innan intervjun startar.  

Inledning 

Kan du berätta vad din första tanke var när du hörde att kommunfullmäktige tagit beslut att 

genomföra satsningen ”100 nya Karlstadjobb”? 

Hur fick du information om att satsningen skulle genomföras? 

Kartlägga processen 

Har det varit tydliga hur arbetet ska genomföras? 

Har detaljerade riktlinjer varit viktigt för dig eller har det räckt med att veta vad slutmålet var? 

Hur har ni/du blivit bemötta när ni introducerade satsningen för 

arbetsgivare/bolag/förvaltningar? 

Komplexitet och samverkan 

Vilken var din roll? 

Har du känt dig säker i din roll? 

Har du känt att du har bidragit för att nå målet med satsningen? 

Om du har haft funderingar vart har du vänt dig?  

Har du arbetat individuellt med satsningen eller har det funnits ett samarbete? 

Har den kontakt och samarbete som ni haft varit viktig för att komma framåt?  

Har det varit klart vilka roller andra inom satsningen har haft? 

Egenintresset 

Vad anser du att vinsten med satsningen var?  

Fanns det några förhoppningar om vad satsningen skulle medföra för er 

organisation/förvaltning/bolag? 

Hade du några önskemål på processen som inte infunnits? 

Vad tänker du om framtida liknande satsningar?  

Finns det några lärdomar av satsningen? 

Är det något annat du vill tillägga? 


