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SAMMANDRAG  

Syftet med uppsatsen är att, utifrån ett samverkansprojekt som tre statliga organisationer 

deltagit i, studera vilka faktorer som hämmar och vilka faktorer som främjar samverkan. 

Genom samtalsintervjuer med fem aktörer inom tre statliga organisationer har material 

framtagits och studerats kvalitativt. Resultaten visar att en rad hämmande och främjande 

faktorer har funnits i samverkansarbetet. De hämmande faktorerna är olika förhållningssätt, 

målinkongruens, organisationsstrukturer, personalomsättning, regler & lagar samt brist på 

politisk insikt. De främjande faktorerna utgörs av lagarbete, förståelse & förankring, 

relationer & tillmötesgående, flexibilitet, givande & tagande, motivation, politiskt intresse, 

djupförståelse & kunskap samt regelbundenhet. Slutsatserna blir att kunskap om de faktorer 

som påverkar samverkan kan vara till hjälp för vidare forskning och ge stöd till 

samverkansarbete i och med insikt i samverkansproblematik. 
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1 INLEDNING  

Samverkan är ett begrepp som väcker många tankar. Det är ett ofta förekommande ord som 

nämns i främst statliga sammanhang som till exempel kommun och region. Vilken 

uppfattning en har om samverkan som begrepp är dock helt beroende på vilken bakgrund och 

vilka upplevelser en har. Men det går inte att komma ifrån att samverkan är ett aktuellt ämne 

om vilket det finns en hel del uppfattningar. 

En sådan uppfattning har Västmanlands landshövding, Minoo Akhtarzand, som till Västerås 

Tidning (2018) sa att ”Samverkan är verkligen nyckeln till framgång”. Med tanke på att 

landshövdingen är högste tjänsteperson på länsstyrelsen kan det antas att orden knappast är 

innehållslösa. Det är snarare så att samverkan som arbetsform allt mer syns och hörs talas om 

i samhället då nya utmaningar och möjligheter dyker upp i takt med att samhället växer och 

förändras. 

Det förekommer samverkan i hela samhället, från den högsta nivån till de närmast samhällets 

medborgare. Föreliggande uppsats fokuserar på samverkan på lokal nivå, där samverkan kan 

ta olika former. Mellan Köpings kommun, Region Västmanland och Arbetsförmedlingen 

förekom ett samverkansprojekt som uppsatsen behandlar. Det som gör samverkansprojektet 

intressant är att det uppstod under brinnande flyktingkris år 2015 och framåt, för att ta vara på 

och tillgodose behovet av dels svenska språket dels arbetspraktik för vårdpersonal som 

anlände i Sverige. 

Samverkan är ett intressant ämne för en statsvetare, det finns gott om uppfattningar om vad 

det innebär att samverka. För en ytlig bild av ämnet går det såklart att se på den mediala 

bilden, men en statsvetare ska inte nöja sig där. Eftersom samverkan framhålls som ett 

framgångsverktyg finns det fog för att undersöka saken närmare än vad en ytlig läsning ger. 

Vilka framgångsfaktorer som finns och vilka hinder samverkansarbete stöter på är intressanta 

punkter som kan ge upphov till frågor. Författaren till den föreliggande uppsatsen har tidigare 

kommit i kontakt med samverkan som arbetsform, men mer om det i följande bakgrundsdel.  

1.1 Bakgrund 

För att få en bättre förförståelse innan arbetet presenteras närmare finns det en del bakgrund 

som är värt att se närmare på. I föreliggande bakgrund kommer tre synsätt från statliga aktörer 

att presenteras, samt författarens egen erfarenhet och förförståelse. 
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I region Västmanlands verksamhetsplan för åren 2019 - 2021, under värdegrundsförklaringen, 

står det följande om samverkan: ”En viktig faktor för livskvalitet är samverkan mellan alla 

involverade parter” (Region Västmanland, 2019, s. 6). Likaså finns det en syn på samverkan 

som viktigt inom Köpings kommun, de skriver: ”Politikerna i kommunerna i västra 

Mälardalen är överens om att en fördjupad samverkan är viktig för att vara en mer 

konkurrenskraftig och attraktiv region för näringslivet och invånarna” (Köpings kommun, 

2019). På Arbetsförmedlingen skrevs det redan 2017 under ”Nationell överenskommelse om 

samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting” 

(Arbetsförmedlingen, 2017, s. 1). Överenskommelsen innebar att Arbetsförmedlingen skulle 

stödja samverkan på lokal och regional nivå. Sammantaget visar de tre ovanstående exemplen 

som tagits från de tre statliga aktörerna att det finns en förståelse för behovet av att samverka, 

men frågan blir då snarare hur själva arbetet ser ut? 

Varför samverkan, och varför är det relevant för statsvetenskapen? Policy, implementering av 

policy och arbetet runt det är enligt författaren av allra största intresse för statsvetaren. 

Samverkan har kommit att bli en del av vardagen för tjänstepersoner inom statliga regi och 

det är en naturlig del i statsapparatens arbete. Hur arbetet går till och vad som påverkar arbetet 

bör nödvändigtvis också falla inom ramen för vad statsvetaren kan tänkas intressera sig av.  

Författaren till denna uppsats genomförde sin verksamhetsförlagda utbildning, eller VFU, hos 

en statlig aktör som samverkar med andra aktörer i samhället. Det var inte huvudsysslan 

under den verksamhetsförlagda utbildningen, men det fanns tillräckligt med tillfällen för att 

bilda sig en uppfattning om och att delta i samverkan som arbetsform. Det bästa sättet att ta 

reda på mer om samverkan är dock genom att intervjua de som arbetar med samverkan i sitt 

yrke, inte att ägna sig åt introspektion.  

1.1.1 Tidigare forskning 

I föreliggande del läggs tidigare forskning angående samverkan fram som underlag för att 

förstå möjliga hinder för ett samverkansarbete. För att hamna rätt vad gäller de frågor som 

kommer att ställas till intervjupersonerna har tidigare forskning tillsammans med den teori 

som kommer presenteras under rubrik 2 fått agera utgångspunkt, sammanfattat är det Berth 

Danermark (2005) som dels beskriver grunderna till samverkan, dels beskriver vad som krävs 

för att samverkan ska fungera. Uppsatsens utgångspunkt har sin grund i artiklar skrivna om 

samverkan, med blandad bakgrund från både Sverige och utomlands dels den forskning som 

varit central i uppsatsens teoriavsnitt. Men för strukturens skull kommer följande avsnitt att 
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delas in i tre delar. Hämmande faktorer vid samverkan, främjande faktorer för samverkan och 

till sist övrig forskning som pekar på andra faktorer. 

1.1.2 Specifika hämmande faktorer och problemmekanismer 

Danermark och Kullberg (1999, s. 54-55) ställer upp en rad olika faktorer som kan komma att 

vara hämmande i samverkansarbete. Utan någon inbördes ordning:  

-Vagt formulerade mål 

-Olika kunskapstraditioner och professionella mål  

-Olika ekonomiska intressen  

-Skilda organisatoriska strukturer  

-Oklar ansvarsfördelning 

-Asymmetrisk relation mellan de samverkande  

-Skild etisk praxis  

-Dålig samordning 

-Hög personalomsättning 

-Stor arbetsbelastning 

Utöver de hämmande faktorerna här ovan identifierar Danermark och Kullberg (1999, s. 103) 

tre större mekanismer. De tre mekanismer benämns problemmekanismer och är identifierade 

som särskilt intressanta i samverkan. I grunden är det gränsdragningsfrågor som uppstår i 

mötet mellan aktörer med olika bakgrund och skillnader vad gäller perspektiv och regelverk. 

Så länge olikheterna mellan aktörerna inte konkurrerar, sätts i rak motsättning mot varandra, 

är det inte heller en självklarhet att de innebär ett problem (Danermark & Kullberg, 1999, s. 

103).  

Problemmekanismerna är enligt Danermark & Kullberg (1999, s. 103) indelade i tre fält:  

-Lagstiftning och regelverk 

-Kunskaper och förklaringsmodeller  

-Organisatorisk struktur 

Gällande lagstiftning och regelverk är det viktigt att reda ut vad de olika aktörerna har för 

styrande lagar och regler, när det handlar om samverkan mellan olika delar av samhället kan 

det alltid finnas skillnader mellan aktörerna. Inom lagstiftning och regelverk finns det tre 
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aspekter som kan innebära hinder, de tre är ansvarsfrågan, beslutsfrågan och under vilka 

premisser arbetet ska äga rum (Danermark & Kullberg, 1999, s. 104).   

Den första aspekten är ansvaret. Samverkan sker runt specifika frågor, då uppstår frågor om 

hur en definierar ett problem, hur insatserna ska se ut och hur insatserna ska finansieras. Den 

andra aspekten är beslutsfrågan. Mandat för beslut kan innebära problem, de olika aktörerna 

kan ha olika mandat i att besluta om frågor. Den tredje aspekten är frågan om under vilka 

premisser åtgärder ska genomföras. Här kan det vara fråga om en aktör exempelvis genom sitt 

arbete är myndighetsutövande till sin natur, eller om det är underkastat en viss form av 

hierarkisk ordning (Danermark & Kullberg, 1999, s. 104-105).  

Gällande kunskaper och förklaringsmodeller finns det stor risk att det är här den största 

problematiken stöts på. Här handlar det om hur verksamheters kultur påverkar sättet att förstå 

problem och hur de inramas. Verklighetsuppfattningen hos aktörerna kan skiljas markant 

beroende på deras uppbyggnad, en aktör som består av en viss profession kan möta en aktör 

där frivillighet är basen för samverkan, då är det garanterat så att uppfattningarna om sakers 

vara kommer skiljas åt. Skillnaderna på teoretiska uppfattningar och olika nivåer av 

utbildningsbakgrund kan innebära en svår samverkanssituation (Danermark & Kullberg, 

1999, s. 105).  

Det sista fältet, organisatorisk struktur, handlar om hur de olika aktörernas egna verksamheter 

ser ut. Om de är centraliserade eller decentraliserade, om de har en klar förvaltningsmässig 

struktur eller om det är en till synes uppdelad organisering där de olika delarna tar egna beslut 

om exempelvis resurser. Det kan finnas uppfattningar om hierarkisk ordning inom aktörernas 

verksamheter. Allt vägs samman och kan bidra till en upplevd obalans och oklarhet i 

beslutsordningens utformande (Danermark & Kullberg, 1999, s. 106-107).  

1.1.3 Specifika främjande faktorer och projektmekanismer 

Likt de faktorer som hämmar samverkan finns det också en rad faktorer som främjar. Utan 

inbördes ordning listas här de faktorer som anses viktiga av författarna (Danermark & 

Kullberg, 1999, s. 56-57): 

 -Verksamheterna är organiserade i gemensamma distrikt 

-Huvudmannaskaps- och funktionsgränser har bestämts på ett lämpligt sätt 

-Verksamheterna är samlokaliserade till ett gemensamt hus 
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-Den administrativa och politiska ledningen och finansieringen av verksamheten är 

samordnade 

-Att samarbetet innefattar alla nivåer i de organisationer som skall samverka 

-Att man lyckas åstadkomma ett lagarbete vilket alla berörda organisationer är involverade i 

-Att gemensamma utvecklingsprojekt bedrivs 

-Att gemensam fortbildning bedrivs för all personal 

-Att ekonomiska stimulanser erhålls eller att en tvingande lagstiftning föreligger  

Det finns utöver de faktorer som främjar samverkan ett antal projektmekanismer som 

framhålls som särskilt betydande för en god samverkan. Kollegial jämlikhet, goda sociala 

relationer samt en pragmatisk hållning är de tre projektmekanismer som enligt Danermark och 

Kullberg (1999, s. 158) motverkar problemmekanismernas effekter.  

Kollegial jämlikhet betyder att de samverkande parterna lägger litet fokus på de olikheter som 

uppstår genom olika professionell status. Skillnaderna till trots, finns en syn på att ingen 

ensam har den enda lösningen på de frågor som samverkas om. Ideologiska skillnader mellan 

de olika aktörerna ska undvikas inom det formella samverkansarbetet (Danermark & 

Kullberg, 1999, s. 158-159). 

Goda sociala relationer framhålls som viktigt, både på styrande och operativ nivå. Goda 

sociala relationer kan ta form i mindre formella relationer vid möten, undvika kritik eller 

analyser vid presentationer som genomförts och alla inblandade bör få utrymme att uttrycka 

sina åsikter, kort sagt en ”social smidighet” (Danermark & Kullberg, 1999, s. 158-160).  

Pragmatisk hållning handlar om att fokusera på frågor med en praktisk natur. 

Samverkansarbetet ska fokusera på det aktuella problemet. Klara direktiv för arbetet har stor 

betydelse för ett smidigt förfarande och att helt vara flexibel är centralt (Danermark & 

Kullberg, 1999, s. 158-160). 

1.1.4 Övriga faktorer 

Graham (2005) menar att även om tid har gått från att studierna av problematiken runt 

samverkan och implementering började så kvarstår fortfarande samma problem. Ett ökat antal 

inblandade parter betyder en ökad komplexitet runt det ärende som avhandlas. Kompromisser 

gör att mål blir diffusa och att en känsla av desillusionering sätter in (Graham, 2005, s. 269-

270). Graham menar att det från politiskt håll saknas insikt i implementeringsprocessen, att 
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det finns en bild av hur saker borde vara och hur de borde se ut när implementeringen är klar, 

men att när hela processen är färdig ändå inte tar hänsyn till skillnaden mellan koncept och 

realisering, vilket tyder på en oförmåga att förstå samverkansprocessens praktiska innebörd 

(2005, s. 270).  

I en artikel av Nachmias och Arbel-Ganz (2006) pekar författarna på misslyckandet med att 

genomföra en specifik policy och lägger skulden för det på en ”top-down approach” som inte 

förankras ordentligt bland de inblandade parterna. En avsaknad av institutionell stabilitet, 

korttidstänkande och en syn från politikers sida på sitt ansvarsområde ”att styra” snarare än att 

även ta ansvar för implementering ledde till ett ineffektivt styre. I artikeln menar Nachmias 

och Arbel-Ganz att den största skulden för ineffektiv implementering kan läggas vid 

politikernas fötter, det är deras politiska spel som är centralt för deras agerande snarare än att 

genomföra faktiska förändringar som styr (2006). 

I sin artikel jämför Forbes, Evans och Scott (2010) hur implementering gick till i England och 

Skottland, hur skillnaderna påverkade resultatet. Fokus hamnade på att använda sig av 

metoder som mätte hur implementeringen gick till och pekar specifikt på att implementering 

är beroende av lokalt förankrade lösningar och inte något som kan forceras utan hänsyn. 

Flexibilitet inbyggt i policy ses som en nödvändig del för att implementering ska fungera, 

men menar också att det enbart funkar där möjligheten till flexibilitet finns. 

Policyimplementering blir därför enligt skribenterna ett tveeggat svärd med oförutsägbarhet 

som signum (Forbes, Evans & Scott, 2010). 

Howlett och Lejano (2012) riktar kritik mot policyskapande i sig. Allt som samhället ter sig 

mer komplext och krångligt med alla dess olika delar menar författarna att det är dags för 

policyskapande att följa med i tiden och förnyas. Författarna tittar på tidigare forskare i 

området och lyfter fram den kritik som ligger till grund för ett förnyande. Enligt författarna 

(Howlett & Lejano, 2012) krävs ett större fokus på konceptuell klarhet och mer sofistikerad 

metodologi för att kunna hänga med i den nya nivån av komplexitet som råder. För lite fokus 

läggs på helheten, från policyns utformning till det faktiska resultatet av implementering 

(Howlett & Lejano, 2012). 

Utöver helhetsbilden finns tendensen att se på nätverkande och deltagande som någon form 

av universallösning. Universallösningar och ideologi har inte svaret på policyproblem. I 

korthet vill författarna problematisera nutidens övertro på enkla lösningar (Howlett & Lejano, 

2012). 
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I sin avhandling riktar Hörnemalm (2008) in sig på att problematisera samverkan och 

använder sig av ett antal samverkansprojekt för att besvara sin fråga. Enligt författaren krävs 

det en förståelse för de deltagande parternas behov, något som i längden gör samverkan lokalt 

förankrad och säkerställer en mer hållbar strategi. Samverkan måste ha ett inkluderande 

tillvägagångssätt som har tillräcklig anpassbarhet för att under samverkans gång kunna 

omvärdera och förändra nödvändiga delar (Hörnemalm, 2008, s. 242). 

Hörnemalm (2008, s. 242-243) synliggör också i avhandlingen vad som begränsar samverkan 

genom att peka på hur samverkan snarare blir en symbolverksamhet för att höja den ”egna 

verksamhetens legitimitet” (Hörnemalm, 2008, s. 243). Förmågan att tydliggöra, formalisera 

och stödja samverkansparter i sitt arbete är centrala för att få samverkan att fungera. Ett 

otydligt förhållningssätt, oklar koppling till ordinarie verksamhet och symbolismen hos 

samverkan som fenomen lyfts fram som negativa aspekter.  

1.1.5 Problemformulering 

Samverkan är en arbetsform som används inom statliga aktörers arbete. Fokus i den här 

uppsatsen ligger på det praktiska arbetet och därför har den tidigare forskningen fått belysa 

hämmande och främjande faktorer i samverkansarbete. I uppsatsen kommer ett 

samverkansprojekt att undersökas, och det är ingen slump att Köping kommun, 

Arbetsförmedlingen och region Västmanland tidigare i uppsatsens inledande delar blev 

citerade. Det är nämligen tidigare nämnda tre statliga aktörer som författaren kommer att sätta 

under lupp och undersöka.  

Det samverkansprojekt som kommer att undersökas gällde utländska elever som skulle 

utbildas i svenska för att kunna jobba inom vården. Köpings kommun, Arbetsförmedlingen 

och region Västmanland var de tre parter som samverkade och de tidigare citaten, under 

uppsatsens bakgrundsdel, pekar på de tre parternas syn på samverkan. Det existerar alltså en 

syn på samverkan som en viktig arbetsmetod som förekommer inom deras respektive 

arbetsområden. Det är därför intressant både för det inomvetenskapliga att belysa de hinder 

som finns och för det utomvetenskapliga då ett förbättrat samverkansarbete inverkar positivt 

på samhället i stort. Således avser förevarande uppsats belysa följande forskningsfrågor: Vilka 

faktorer som främjar och vilka faktorer som hämmar samverkan samt vilka av dessa som 

utmärker sig särskilt vid samverkansarbete. 
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1.1.6 Avgränsning 

Uppsatsens avgränsning består i den samverkansteori som används, samt valet av fallet som 

studeras ur ett statsvetenskapligt perspektiv. Avgränsningen är ett fall avseende 

samverkansprojekt mellan region, kommun och statlig myndighet. Generaliserbarheten kan 

därför begränsas till liknande kontexter. Materialet kan studeras ur andra perspektiv än det 

statsvetenskapliga men uppsatsen gör inte anspråk på att uttala sig om andra sammanhang än 

det som angivits och det som teorin behandlar.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett samverkansarbete mellan region, kommun och statlig 

myndighet studera samverkansteorins förklaringsvärde gällande hämmande och främjande 

faktorer. Utifrån detta samverkansarbete, vilket är ett samverkansprojekt, ska de faktorer som 

teorin lyfter fram studeras och fokus är de centrala faktorer som påverkar samverkansarbetet.  

Frågeställningarna lyder: 

- Vilka är de faktorer som hämmar och främjar samverkansarbetet i 

samverkansprojektet som uppsatsen behandlar? 

- Vilka av de faktorer som påverkar samverkansarbetet utmärker sig särskilt? 
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2 TEORI 

I föreliggande del av uppsatsen ges en förklaring av vad samverkan är ur ett teoretiskt 

perspektiv. Först kommer en grundläggande beskrivning av teorin för att sedan mynna ut i en 

rad faktorer som utgör ramverket för samverkansarbete, samt en del förutsättningar för 

gynnsamhet. 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

Enligt Nationalencyklopedin är samverkan ”gemensamt handlande” (www.ne.se, 2019). Det 

är en ordagrann förklaring av ordet. Men samverkan som företeelse är något som uppstår 

mellan människor då de möts för att göra något tillsammans. Det kan röra sig om allt från en 

plötsligt uppstådd situation som behöver lösas till något som planerats i förväg för att 

hanteras. Det är en organisering av människor som kan uppstå mer eller mindre spontant eller 

planerat, formellt eller informellt (Lindberg, 2009, s. 11). Hur samverkan beskrivs av forskare 

är dock det intressanta, samverkan är mer än ett ord för samarbete, något som kommer att 

klargöras närmare i följande del. 

Det finns fyra typer av grader inom samverkansarbete. Graderna är konsultation, integration, 

samordning eller koordinering samt kollaboration eller samverkan. För att klargöra de fyra 

graderna (Lindberg, 2009, s. 18-19; Danermark & Kullberg, 1999, s. 35, 163): 

Integration eller sammansmältning är en vidareutveckling av exempelvis ett 

samverkansarbete som gått så långt att verksamheterna slås samman. Avgränsning gällande 

de frågor som behandlas ska här så långt som möjligt försökas suddas ut. Alla ska lära sig 

allas uppgifter. Samordning eller koordinering är ett samarbete mellan parter som inte 

samarbetar om specifika, gemensamma, frågor. Även om en kan hantera exempelvis samma 

klienter är arbetet fortfarande uppdelat men mer i form av en kedja eller en rad olika insatser 

som sker var för sig. Det handlar om sammanlagda snarare än sammanslagna insatser. Här 

sker en klar avgränsning då verksamhetsgränser behålls och frågorna skickas mellan 

verksamheterna efter att ansvarsenligt arbete utförts. Kollaboration eller samverkan är steget 

till att hantera gemensamma avgränsningsbara och specifika frågor. Parterna behåller sina 

ansvarsområden och verksamheter men inleder ett fördjupat arbete med att exempelvis ta 

fram nya produkter eller lösningar. Gränsöverskridande samarbete sker, men respekten för 
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kompetenser och skillnader kvarstår då varje berörd verksamhet har något att tillföra till 

samverkansarbetet. 

Enligt Danermark (2005, s. 12-13) finns det en rad aspekter som bör hållas i åtanke när en 

samverkar. Likt de faktorer som nämndes under tidigare forskning är de aspekter som är 

något mer övergripande än specifika. Kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer, formella 

och informella regler vilka innefattar dels lagstiftning dels regelverk, anvisningar och avtal, 

samt till sist den organisatoriska situationen. Danermark menar att de tre övergripande 

faktorerna måste ”identifieras, lyftas fram och diskuteras” (2005, s. 13) för att samverkan ska 

kunna bli framgångsrikt.  

Andra aspekter som Danermark (2005) lyfter fram som viktiga är att samverkan är något som 

handlar om människor. Det är människorna som är både samverkansparterna, aktörerna, och 

om vilket samverkan handlar om. Både objekt och subjekt. Det råder också ofta konkurrens 

om problemlösning, hur en ska gå till väga för att lösa problem. Samverkan som en lärande 

process är också viktigt att hålla i åtanke, tillsammans med att samverkan i sig är i behov av 

tydlig styrning från både samverkansgruppen i sig men även från ledningshåll (Danermark, 

2005, s. 21).  

Kortfattat menar Danermark (2005, s. 46) att det finns tre grundläggande faktorer som 

inverkar på samverkan, och inom vilka ramen för samverkan äger rum: 

- Kunskaps- och förklaringsmodeller, eller perspektiv 

- Organisatoriska förhållanden 

- Regelverk som styr verksamheten 

Utöver ramen för samverkansarbete pekar också Danermark (2005, s. 47) på en rad 

förutsättningar som måste finnas för att samverkansarbetet ska vara gynnsamt: 

- Att samverkan har en tydlig och klar ledning 

- Att samverkan har ett klart uttalat mål 

- Att tillräckliga resurser ställs till förfogande 

- Att skillnaderna mellan de samverkande avseende synsätt, organisation och regelverk 

har identifierats 

- Att hindrande skillnader undanröjts eller om detta inte går, sätt att hantera dem 

utvecklats 
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3 METOD OCH MATERIAL 

Avsnittet kommer att klargöra vad för metod och material som uppsatsen använder sig av. En 

beskrivning av metoden, tillvägagångssätt, kvalitet och reliabilitet samt forskningsetiska 

överväganden. 

3.1 Metod  

Kvalitativ textanalys handlar i grunden om att förstå helheten i en text. Att läsa texten och 

lyfta fram kärnan, det viktiga, i texten genom noggrann läsning. Men det handlar inte bara om 

en genomläsning av texten, det handlar om att se till dess helhet, dess delar och dess kontext 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud, 2017, s. 211). Vad gäller den 

kvalitativa textanalysen är det något mer än textens samlade verk, det finns delar i texterna 

som är av större vikt än andra och det är denna mening som eftersöks i kvalitativ textanalys 

(Esaiasson et al., 2017, s. 211). Enligt Esaiasson et al. (2017, s. 211) är den kvalitativa 

textanalysen bra för att hitta mening och meningsskapande processer med aktören som 

utgångspunkt. 

Mening som central del av analysen görs gällande i att fenomen måste kunna vara något annat 

än individuellt, det skulle vara omöjligt att greppa ett fenomen om alla hade olika tolkningar 

av det. Istället är mening i fallet intersubjektivt och skapas av interaktioner och delas av 

aktörerna (Esaiasson et al., 2017, s. 212). Begreppsvärlden är därför viktig, central, och 

författarna skriver: ”Denna begreppsvärld måste naturligtvis förmedlas genom ett gemensamt 

språk, så att begrepp och idéer korreleras med specifika ord, ljud eller visuella bilder” 

(Esaiasson et al., 2017, s. 212). Det betyder om ett fenomen ska inringas måste exempelvis de 

ord som används specifikt av aktörerna fångas in för att kommunicera fenomenet.  När 

kvalitativ textanalys genomförs läggs stor vikt vid att texten som analyseras läses flera 

gånger, noggrant och eftertänksamt, med hjälp av tydlig definierade analytiska verktyg 

(Esaiasson et al., 2017, s. 213). Det är viktigt att analysen inte höljs i dunkel. 

Operationalisering av de valda teoretiska delarna är centralt för att kunna genomföra 

forskning, utan en teoretisk definition av det som ämnas undersökas är det lite som att köra bil 

utan fungerande ratt (Esaiasson et al., 2017, s. 56). En vet helt enkelt inte var en hamnar. De 

teoretiska definitionerna kan vara föremål för välriktad kritik om de inte genomförs och 

motiveras på ett bra sätt. Utan att genomföra en grundläggande, transparent och god 

definiering uppnås inte den kvalité på operationalisering som kan krävas för att forskningen 



 15 

ska vara giltig (Esaiasson et al., 2017, s. 56-57). Om de operationella indikatorerna som valts 

för att lyftas fram som gällande efter en operationalisering av den teoretiska definitionen har 

ett alltför stort avstånd till det undersökta kan det bli svårt att argumentera för arbetets 

validitet, eller trovärdighet. Frågan blir till syvende och sist huruvida en mäter det en påstår 

sig mäta (Esaiasson et al., 2017, s. 57).  

3.1.1 Datainsamlingsmetod, population & urval 

Vad gäller datainsamlingsmetoden är det en respondentundersökning i form av 

samtalsintervju som åsyftas. Att rikta in sig på intervjupersonerna och deras tankar och 

upplevelser för att behandla upplevelserna som studieobjekt är bäst lämpat för att undersöka 

ett fenomen (Esaiasson et al., 2017, s. 235-236). När samtalsintervju genomförs går en in på 

djupet i en komplicerad fråga, snarare än att få ytliga svar, och även om fokus ligger på 

intervjupersonerna är det deras tankar och uppfattningar som är det viktiga (Esaiasson et al., 

2017, s. 237). Författaren kommer under intervjuernas gång vara öppen och lyssna in vad 

intervjupersonerna säger och strukturerar delvis intervjuerna efter de svar som anges. 

Frågornas teman ska dock alltid behandlats, även om intervjuerna får fått styra vilken fråga 

som ställs när. 

Det finns enligt Esaiasson et al. (2017, s. 263) olika områden där en samtalsintervju gör sig 

väl, ett av områden är när syftet är att ”vi vill veta hur människor själva uppfattar sin värld”. I 

det här fallet ”samverkan”. Eftersom samtalsintervjuer handlar om människors uppfattningar 

och föreställningar kan en inte hävda att intervjupersonen har ”fel”, istället handlar det om att 

klargöra vad deras faktiska tankar runt det valda ämnet är. Det betyder att valet av 

intervjupersonerna spelar roll. Därför finns det tre råd som en kan följa: att välja personer en 

inte känner, ett mindre antal och personer som inte är subjektiva experter (Esaiasson et al., 

2017, s. 268). 

Esaiasson et al. (2017, s. 156) menar att inom en population kan fenomen finnas, vilket kan 

vara exempelvis tankesätt eller institutioner, som undersökningen ämnar handla om. 

Populationen är i uppsatsens mening de personer som varit inblandade i samverkansprojektet 

som undersöks. Däremot handlar det inte om ett slumpmässigt urval och därför behövs inte 

heller en detaljerad lista av analysenheterna (Esaiasson et al., 2017, s. 157). Urvalet i 

uppsatsen kommer baseras på ett begränsat antal personer som ingått i samverkansprojektet 

för att utreda forskningsfrågan.  
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På grund av urvalet är det värt att hålla validitet, eller kvalitet, i åtanke, som Esaiasson et al. 

(2017, s. 159) skriver: ”en hög intern validitet är ingen garanti för en hög extern validitet”. 

Med det menas att något som stämmer för den begränsade inramningen inte nödvändigtvis 

stämmer för andra fall i övrigt. Men strategiska urval behöver inte vara generaliserbara på 

hela samhället för att vara relevanta i den teoretiska generaliseringen, utan kan vara analytiskt 

generaliserbara aspekter på närliggande fall med liknande fenomen (Esaiasson et al. 2017, s. 

159). Det är värt att nämna att en inte kan generalisera i någon statistisk mening, det är helt 

enkelt omöjligt att dra så stora slutsatser utifrån ett litet urval av intervjupersoner men 

däremot kan en generalisera abstrakta fenomen (Esaiasson et al., 2017, s. 166). Det gäller att 

klargöra att en inte anser sig ha gjort en karta över samtliga tankegångar runt ett fenomen, 

men tack vare urvalet av intervjupersoner och de tankegångar de bär med sig kan förekomsten 

av aspekterna beläggas (Esaiasson et al., 2017, s. 167). 

Fallet som behandlas är ett samverkansprojekt som bedrevs mellan Köping kommun, Region 

Västmanland och Arbetsförmedlingen. Tidigare forskning och teori (Danermark & Kullberg, 

1999; Danermark, 2005) bygger på liknande fall med vården och andra organisationer i fokus, 

vilket gör att det finns likheter och relevans mellan samverkansprojektet i fråga och teori samt 

tidigare forskning.  

Intervjupersoner har utsetts med hjälp av snöbollsurval (Esaiasson et al., 2017, s. 190-191), 

genom att tillfråga de som initialt kontaktades för intervjuförfrågningar. Dock är urvalet till 

viss del strategiskt då författaren genom dokument identifierat ett par möjliga 

intervjupersoner och sedan tillfrågat andra intervjupersoner för att försäkra sig om centralitet 

(Esaiasson et al., 2017, s. 267) hos intervjupersonerna. Därmed valde författaren med hjälp av 

intervjupersonerna försäkra sig om att de som tillfrågades var centrala för 

samverkansprojektet. Eftersom det rör sig om en relativt begränsad population av centralt 

placerade individer ansågs tillvägagångssättet kunna styrka upp och få till ett relevant urval av 

intervjupersoner. Samtliga tre organisationer är representerade i urvalet. 

Intervjupersonerna är fem till antalet, samtliga är avkodade till I (Intervjuperson) och en 

medföljande siffra, så I1-I5. Samtliga personer som blivit intervjuade har allt från några till 

flera års erfarenhet av att samverka. Samtliga är tjänstepersoner på olika arbetsplatser inom 

kommunal, statlig eller regional regi. Ett begrepp som oftare förekommer inom kvantitativ 

forskning är teoretisk mättnad (Esaiasson et al., 2017, s. 167-168), dock är det värt att nämna 

då det genom kvalitativ samtalsintervju även kan förekomma teoretisk mättnad i form av 

likartiga svar. Om mättnaden är dålig kan ytterligare intervjuer genomföras. 
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3.1.2 Transkribering & analys 

Intervjuerna har spelats in på en diktafon som direkt efter intervjutillfällena laddades ned på 

författarens dator. Därefter raderades filerna från diktafonen. Intervjuerna är mellan 30 - 47 

minuter långa och transkriberingen resulterade i ett material på 30 sidor text. Inspelningarna 

har efter transkribering sparats på en USB-sticka som förvaras i ett kassaskåp. Författaren är 

den enda som har haft tillgång till inspelningarna under hela hanteringen av materialet.  

När citat används i uppsatsen har författaren valt att korrigera mindre delar. Dock har stor vikt 

fästs vid att citat inte förlorar innehåll och mening på grund av redigering: 

- Talspråk som till exempel ”eh” eller ”liksom” har redigerats ut ur de citat som visas.  

- Överflödiga ord eller upprepningar, exempelvis ”Ja… Ja… Ja jag tror-” 

- I händelse av längre utläggningar som inte har relevans för citatets innehåll har det, 

när det tagits bort, markerats med uteslutningstecken: […].  

- Namn, specifika händelser eller vid förekomst av saker som kan röja konfidentialitet 

eller peka på specifika individer har författaren valt att avkoda och att ersätta med 

roller inom klamrar.  

- Citaten kan, om behov finns, ges en viss kontext till läsaren för ökad förståelse genom 

ord inom klamrar: [regler] eller [läkar]-legitimation. De ord som då står med är 

författarens redigering. 

I analysen av materialet har författaren använts sig av en modell baserad på Kvale och 

Brinkmanns (2014) modell: 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

”Citat” (NN, s. X) Sammanfattning 

av ett citat i en 

mening 

Centrala 

nyckelord 

Ett tematiskt del-

svar på 

forskningsfrågan 

Sammanfattande 

tematiskt svar på 

forskningsfrågan 

Figur 1 - Analysverktyget  
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Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

Eftersom 

regionen, 

regionerna, är en 

gammal 

organisation som 

harvar på i riktigt 

tröga gamla 

mönster. (I1, s. 1) 

I1 trodde 

samverkan 

skulle vara 

lättare, men blev 

besviken över 

Region 

Västmanlands 

organisatoriska 

förutsättningar. 

 

 

Organisationsskillnader 

 

Skild 

organisatorisk 

struktur 

 

Organisatoriska 

förhållanden 

Figur 2 - Analysexempel  

De transkriberade intervjuerna har skrivits ut, lästs i sin helhet och därefter har relevanta delar 

markerats ut för vidare analys. För att vara noggrann och systematisk har samma 

tillvägagångssätt använts för alla delar som valts ut för analys. Först har det lästs, som helhet 

och som egen isolerad del av texten. Därefter har materialet lyssnats igenom på ljudfilen från 

intervjuerna.  

Efter att ha isolerat den meningsbärande enheten, citatet, har det lyfts ur texten och lagts in i 

den modell som presenterats ovan (figur 1). Analysprocessen går från att klippa in citat, 

sammanfatta det genom kondensering, koda med ett nyckelord och placera relevant huvud- 

samt underkategori om det finns. Analysen i sig får därefter en tydlig struktur för varje 

meningsbärande enhet. Det går att kontrollera, lyssna och läsa igenom för ökad reliabilitet. 

Processen från citat till tematisk indelning och tillhörande analys är omfattande men 

nödvändig för att klargöra analysarbetet. 

3.1.3 Kvalitet och trovärdighet 

För att säkra kvalitet beskriver och förklarar författaren hur analysprocessen går till. Utöver 

det beskrivs analysprocessen och materialet redovisas. Genom att arbeta systematiskt, som 

beskrivs närmare i analysdelen ovan, säkerställer författaren att slarvfel och inkonsekvens 

undviks. Den modell (Kvale & Brinkmann, 2014) som används för analys är del av tidigare 

forskning. Frågorna förhåller sig till tidigare forskning genom teman (1–4) och därför finns 

det en teorianknytning som genomsyrar det material som analyseras. 



 19 

3.1.4 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2019) finns det fyra principer forskaren ska beakta vid det 

forskningsetiska övervägandet. 

De fyra är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Samtliga principer har beaktats och intervjupersonerna har genom informationsbrevet (Bilaga 

A) gjorts medvetandes om principerna som gäller för forskningen. En kort genomgång av 

principerna, särskilt informerat samtycke och konfidentialitet, har dessutom genomförts vid 

varje intervjutillfälle. Författaren till uppsatsen har gjort gällande att när som helst kunna bli 

kontaktad för frågor eller funderingar.  

3.2 Intervjuguide 

Intervjuguiden går att finna under (Bilaga B) i sin helhet. Här kommer de teman som frågorna 

tillhörde att förklaras närmare. Utöver teman kommer även utformningen och arbetet bakom 

intervjuguidens färdigställande redovisas.  

3.2.1 Teman (1–4) Om intervjuguidens upplägg  

Enligt Esaiasson et al. (2017, s. 274) går det med fördel att dela in intervjuguiden i teman. 

Teman är de ”stora” frågorna där intervjuaren med så liten påverkan som möjligt ger 

intervjupersonen möjlighet att utveckla och själv berätta vad hen upplevt och har för tankar.  

Tema 1 var mer allmänna frågor om samverkan. Intervjupersonen får möjlighet att landa i 

sina egna upplevelser och tankar utan någon särskild påverkan från intervjuaren. Frågorna 

som ställdes syftade till att både vara en sorts uppvärmningsfrågor (Esaiasson et al., 2017, s. 

274) samtidigt som de förde intervjun in i samverkanstankar.  

Tema 2 hade frågor som närmare berörde det specifika samverkansprojektet som samtliga 

intervjupersoner hade medverkat i. Frågorna syftade till att knyta an till de förutsättningar 

(Danermark, 2005, s. 46-47) som inverkar positivt på samverkan.  

Tema 3 handlade om de problemmekanismer (Danermark & Kullberg, 1999) som tidigare 

behandlats i uppsatsens tidigare forsknings-del (1.1.2). Den första tematiska frågan under 

tema 3 var den som tog upp mest tid och där intervjupersonen gavs mycket tid åt att resonera, 

tänka och utveckla sina svar. 
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Tema 4 handlade om de projektmekanismer (Danermark & Kullberg, 1999) som behandlats i 

uppsatsens tidigare forsknings-del (1.1.2). Likt tema 3 var det den första tematiska frågan som 

fick uppta mest tid med tillhörande eftertänksamhet och utvecklade svar.  

3.2.2 Följdfrågor, testintervju & ändringar 

Esaiasson et al. (2017, s. 274) menar att uppföljningsfrågor ställs i syfte att få ut mer av 

intervjupersonen när de ger sina svar till de tematiska frågorna. De frågor som ställdes hade 

alla samma karaktär, exempelvis ”Kan du utveckla mer om…?” eller ett enstaka ord för att 

uppmuntra till vidare resonemang. I intervjuguiden har de centrala temafrågorna lämnats utan 

några specifika markeringar, de frågor som föregås av ett tecken (-) är följdfrågor som med 

fördel kan användas om intervjupersonen är fåordig. Om intervjupersonen själv kommer in på 

följdfrågorna har de inte ställts, för att undvika upprepning eller att intervjuaren skulle ge 

intryck av att inte lyssna på intervjupersonen.  

Intervjuguiden utsattes för en testintervju med en till uppsatsens författare känd person. 

Personen i fråga har genom sitt yrke en god kännedom om samverkansarbete och även om 

personen inte varit inblandad i det för uppsatsen specifika samverkansprojektet kunde ett 

liknande fall användas för att ge relevans åt tema 2, som riktade in sig på mer projektspecifika 

frågor. Testintervjun blev över 60 minuter och var något repetitiv i vissa delar. Korrigering av 

frågor för ökad relevans till ämnet genomfördes. 
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4 EMPIRISKT RESULTAT 

Resultatet av samtalsintervjuerna och det följande analysarbetet kommer att presenteras i den 

följande delen av uppsatsen. Först kommer hämmande faktorer och dess underkategorier att 

presenteras, för att sedan gå vidare till de främjande faktorerna. Uppdelning i hämmande 

kontra främjande faktorer knyter an till uppsatsens forskningsfrågor, vars fokus låg på de 

hämmande och främjande faktorerna. Huvudkategorierna presenteras i den följd som de går 

att finna i figurerna 3 & 4, med respektive underkategorier. Resultat har behandlats enligt 

Kvale och Brinkmanns modell (2014), och följande figurer visar analysschema för hämmande 

respektive främjande faktorer:  

 

Figur 3 -– Analys av hämmande faktorer         Figur 4 -– Analys av främjandefaktorer 

4.1 Hämmande faktorer 

Huvudkategorin Kunskaps- och förklaringsmodeller har tre underkategorier: Olika 

förhållningssätt, Otillräcklig teoribildning och Vagt formulerade mål. 

Olika förhållningssätt: Intervjupersonerna talar om möten med inblandade organisationer 

som uppfattas inte ge något. Synen på problemet skiljer sig från organisation till organisation 

och på så vis klargörs att förhållningssättet emellan parterna skiljer sig. Olika viljor vill ta 

olika vägar, med skiftande närhet till problemet upplevs det också olika akut. 
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”Då fick de [aktörer] komma in i ledningsgrupper och prata […] så sitter alla och nickar och 

tycker det är jättebra. Men ett jättehinder är att någon måste ta hand om det här […] och det 

finns inga handledare så det blir en nedåtgående spiral” (I1, s. 4-5). 

”Det är om man vill olika saker, man vill något olika mycket […] då kan det bli lite slitigt, 

om man inte har likadana förväntningar från varje part. Någon vill mer än den andra” (I2, 

s. 2). 

”…får ett hjärta med de här personerna […] man blir frustrerad när det inte händer lika 

mycket från andra parter” (I2, s. 5). 

”I min värld borde det vara självklart att [aktör] med den situation som råder […] skulle ta 

mer ansvar än vad vi gjort. […] Men vi hade förväntat oss mer ansvarstagande. Jag tror de 

[aktör] hade vunnit ännu mer på det” (I5, s. 5). 

Otillräcklig teoribildning: Förkunskapen hos intervjupersonerna var i vissa fall bristfällig och 

i andra helt frånvarande. Det framkom i intervjuerna att kunskapen om situationen runt 

personerna som samverkansprojektet riktades mot var bristfällig. En del av samverkansarbetet 

blev därför att införskaffa kunskap. 

”Vi hade ingen kunskap alls […] väldigt bristfällig kompetens. Mycket var för att 

införskaffa kunskap” (I2, s. 1). 

Vagt formulerade mål: Intervjupersonerna berättade om hur synen på målet med samverkan i 

stort delades. Trots en uppfattning om samverkansprojektets mål blev det ändå olika 

tolkningar av vad exakt det målet stod i. Målet hade inte samtalats om i tillräckligt stor 

utsträckning för att alla inblandade aktörer skulle dela en gemensam syn på vad det var.  

”Nej. Det var ju inte ett projekt som initierades för att vi skulle ha samverkan, vi hade det, 

men fungerande samverkan var ett delmål […] så nej, alla hade inte samma mål. Delvis 

men inte fullt ut” (I2, s. 1). 

”Jag uppfattar nog att alla hade åtminstone delvis samma mål […] kanske inte i lika stor 

utsträckning [aktör] ansåg mer att ’detta är skitviktigt för oss’” (I4, s. 3). 

”Att man inte har samma bild av målet, man har helt enkelt inte pratat igenom vad målet 

är” (I4, s. 5). 
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”Nej, alltså jag tror att vi sitter med olika saker i knät […] Man hade inte riktigt tålamodet 

och tiden […] sen tror jag man brottades i sin egen organisation […] det här var inte den 

mest prioriterade gruppen [eleverna]” (I5, s. 2-3). 

 

Huvudkategorin Organisatoriska förhållanden har fyra underkategorier:  Organisatoriska 

strukturer, Organisatoriska strukturer, Stor arbetsbelastning och Hög personalomsättning. 

Organisatoriska strukturer: De organisatoriska strukturerna utgjorde ett påtagligt hinder i 

samverkansarbetet. Intervjupersonerna kunde dels peka på den egna organisationen och 

identifiera hinder, dels peka på de andra aktörernas organisationer som särskilt försvårande 

vad gäller de strukturella hinder som fanns. Upplevda organisatoriska svårigheter var enklast 

att urskilja hos andras än den egna organisationen. Frågor som hur saker och ting ska gå till 

var uppenbara källor till problematik. 

”Men när vi väl träffade dom då var det perfekt, vi tänkte ja men då kunde 

ju dom ta den biten, när de klarar svenskan och kanske lite mera praktik. 

Det visade sig vara ganska krångligt. Eftersom regionen, regionerna, är en 

gammal organisation som harvar på i riktigt tröga gamla mönster” (I1, s. 1).  

”Det var inte så att [arbetsgivare] tyckte att [aktör] skulle ha hand om just det här, men […] 

[hen] gjorde det” (I1, s. 1-2). 

”De i [arbetsgivare], det var svårare för dem att skapa någon plattform eller komma in i 

sin egen organisation” (I1, s. 4). 

”Det är väldigt strukturerat, med många nivåer. Det kan vara krångligt att till exempel 

[anskaffa resurser]” (I3, s. 4). 

”Man förstår inte riktigt att [aktören] är en stor apparat och att saker tar tid” (I2, s. 5). 

 

Oklar ansvarsfördelning: Det finns flera aspekter av ansvarsfördelning som 

intervjupersonerna pekar på. Dels handlar om vad en aktör har för möjligheter att göra, dels 

vem det är som ska kontaktas. En oklar ansvarsfördelning är ett tecken på ytterligare 

organisatoriska förhållanden som missgynnar samverkansarbete, speciellt om frågetecken 

kring kontaktpersoner uppstår.  
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”Det var det med rådigheter, alla aktörer hade inte samma nivå av rådigheter inom sin del, 

sitt ansvarsområde om man säger så” (I4, s. 5). 

”Det blir många olika personer […] På vilka nivåer ska man samverka med? […] Ofta var 

det inte beslutsfattare, det kändes som att de inte kunde ta beslut” (I2, s. 3). 

Stor arbetsbelastning: En allt för stor arbetsbelastning på organisationerna som aktörerna 

tillhör kan få konsekvenser för de som samverkar. Om en organisation är utsatt för en pressad 

situation kommer det att ge bieffekt på förmågan att till exempel få fram tillräckligt med 

praktikplatser. Det kan också bero på organisationerna i sig, att arbetssituationen i sig är annat 

än optimal, tid kanske inte avsatts för att samverka.  

”Det kunde inte regionen få till[praktikplatser] […] det tycker man att dom hade ansvar för. 

Vi hade gärna lämnat över stafettpinnen…” (I1, s. 1). 

Hög personalomsättning: När en aktör av olika anledningar försvinner från 

samverkanssituationen uppstår en rad problem. Det skapar ett vakuum som måste fyllas där 

den som ersätter måste få tid att sätta sig in i samverkan och det kan också innebära att det 

blir otydligt vem som ska kontaktas och för vad. Oklar ansvarsfördelning kan bli en följd av 

att aktörer försvinner. 

”I början var det otydligt vilka personer som var utsedda att samverka, på [aktör] byttes 

det ur personer ett par gånger […] det var problematiskt” (I2, s. 6). 

 

Huvudkategorin Regelverk har en underkategori: Premisser/Förutsättningar 

Regler och lagar är ett återkommande besvär för samverkan, det kan handla om de lagar och 

regler som styr verksamheten en aktör tillhör och det kan hända att två organisationers 

regelverk hamnar i låsning med varandra. Det som av en aktör kan tyckas vara viktigt kan 

framstå som onödigt, krångligt och besvärligt för en annan aktör. Sedan kan också lagar 

ändras och då måste aktörerna orientera sig mot det nya förhållningssättet.   

”Jag kan inte arbetsförmedlingens [regler] men jag förstod att vi måste förhålla oss till 

deras regler och likaså regionens regler” (I1, s. 2). 

”Så har socialstyrelsen ändrat sitt regelverk för att få svenska [läkar]-legitimationer. Så vi 

har fått förhålla oss till det” (I1, s. 2). 
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”Jag tror aldrig jag varit med om så mycket dumheter, korkade grejer, för lite sunt förnuft” 

(I1, s. 5). 

”Det är så mycket formalia. Formalia ställer till hinder, ordning och reda är väl okej men 

ibland får man gå bakvägar […] man ser liksom inte samhällsnyttan” (I1, s. 7). 

”Småsaker som att vi inte kan upprätta listor för att det är begränsningar i sekretess och 

inte kan skicka namn. Såna saker som vi anser töntigt men som de måste förhålla sig till 

utifrån sina regler” (I2, s. 5). 

 

Huvudkategorin Politikers insikt står för sig själv: Politikers insikt. 

Den politiska insikten i samverkansarbete är i fallet som undersökts bristfälligt. 

Intervjupersonerna upplevde att när politiker pratade om samverkan stämmer inte bilden 

överens med deras egen. Det visar på att politiker har en annorlunda syn på hur 

samverkansarbetet går till. En brist på insikt vad gäller tillvägagångssätt, handlingsutrymme, 

möjligheter och tidsåtgång kunde identifieras.  

”De [politiker] sa ’skärp er, få ut dom [eleverna] i jobb snabbare’, men hur då? […] Frågan 

är om de själva vet vad de pratar om, politikerna” (I1, s. 5). 

”Det är också helt sjukt i Sverige. Hur pengar hamnar. De säger ja till något de egentligen 

inte vet något om, det verkar bra så de ger jättemycket pengar, men det kan visa sig inte 

fungera. Det är så dumt” (I1, s. 8). 

”Det var väldigt ospecificerat vad pengarna skulle användas till. I vår regionsplan, då 

landstingsplan, stod det något om att man avsätter pengar till att validera utlandsutbildades 

legitimation. Och just den meningen, att man validerar, det gör inte vi utan det gör 

socialstyrelsen till exempel” (I2, s. 5). 

”När det [projektet] skulle övergå i förvaltning fanns inte samma intresse […] det blir för 

detaljerat, för mycket hur […] sen kommer ett val och så blir det andra frågor” (I4, s. 7). 

”Det finns mycket brus. Om att ’vi måste samverka’ på olika sätt. Alla måste samverka. 

Lösningen är samverkan […] det finns nån allmän insikt om att samverkan tar tid, men vilka 

nycklar man kan behöva använda och som politiker kanske då bevaka eller påminna eller 

tillhandahålla för att samverkan ska lyckas… Vet man det har man insikt om det […] Nej, jag 

vet inte om det finns en förståelse” (I4, s. 7). 
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”Jag tror att politikerna som tillsatte pengar och projekt trodde att det gick mycket 

smidigare än vad det gjorde. Alltså att det nådde mycket längre ut […] Jag tror det är 

ogripbart för en politiker på regionnivå att veta precis hur det landar. Liksom långt ned i 

leden. Det är svårt” (I5, s. 3). 

”De politiker jag arbetar under, de förväntar sig att jag rapporterar resultat. Vad 

kostnaderna är, hur många [elever] Ja vi får ständigt rapportera siffror. Man är intresserad. 

Jag tycker de andra [aktörerna] också borde gjort likadant. Vad är deras input? Vad har 

pengarna gjort? Se vad man tillfört. Jag tror att politikerna borde begärt ännu mer, eller 

kanske ledningen, och politikerna borde begärt uppföljning på sina pengar. De kanske gjorde 

det, men jag vet inte…” (I5, s. 5). 

4.1 Främjande faktorer 

Huvudkategorin Kollegial jämlikhet har tre underkategorier: Lagarbete, Förståelse & 

Förankring. 

Lagarbete: För att kunna arbeta effektivt ansåg flera intervjupersoner att det är viktigt att 

arbeta ihop och bidra utifrån sin kompetens. Samverkan är trots allt något som görs ihop och 

inte på var sin kammare utan kontakt med någon annan. Det uttrycktes klart och tydligt att 

jämlikhet mellan aktörer var något som eftersträvades. 

”Att lära av varandra är positivt. Jag hade ingen aning om [aktörs] regler […] Att man har 

tålamod. Man får berätta, man tänker ’vet ni inte det här’, alltså man var jättenaiv och 

trodde att de tar över nu” (I1, s. 6). 

”Att bidra utifrån sin kompetens är en styrka” (I2, s. 4). 

 

Förståelse: Kännedom om de andra aktörernas situation, uppdrag och att inse begränsningar 

är centralt för att samverkansarbetet ska kunna fortsätta. Det fanns en tanke om att förståelse 

för varandras läge skulle hjälpa samverkansarbetet. Med det fanns också en insikt om att 

saker och ting kan ta tid, något som initialt kunde orsaka irritation. 

”Men förståelse för varandras uppdrag. Klart man kan ha önskningar och tyckanden kring 

vad man kan göra men också förstå att det inte riktigt är möjligt att göra på samma sätt 
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som en själv […] Ha förståelse för varandras uppdrag och att begränsningar finns. Och var 

ödmjuk inför olikheter” (I2, s. 5). 

”De satt på mycket kunskap och kompetens och var närmast individerna [som samverkan 

handlade om] […] jag tycker ändå det var ett ganska jämbördigt samarbete [samverkan 

åsyftas]” (I2, s. 6). 

”Kommunikativ förmåga […] ödmjukhet inför det faktum att man kanske inte vet exakt 

allting om omständigheterna som rår i den andra organisationen […] Låt det ta tid. Våga 

låta det vara lite problematiskt. Acceptera att det är kulturskillnader och att det inte 

kommer vara problemfritt” (I4, s. 1). 

 

Förankring: Förståelse för varandras uppdrag är en sak, att klargöra målet med samverkan 

och att få till dokument och avtal är ett vidare steg på vägen till att klargöra de enskilda 

aktörernas uppdrag och vad som förväntas. Om bilden av ansvaret är klart kan aktörerna agera 

med tydlighet och vetskap om vad de ska göra.  

”Vi skrev ett samverkansdokument, vi skrev ett avtal där vi tydliggjorde parternas olika 

roller och vad man hade för ansvar. För att förtydliga för individen” (I2, s. 2). 

”Vi hade ett preliminärt möte och de visade projektbeskrivningen och vi delade tankar om 

det som stod skrivet. Sen självklart anpassade vi lite mer i detalj […] Det var detaljer om 

vem som ska göra vad, mest om… Saker man inte ska göra, inte bör göra, men för det 

mesta delade vi meningar” (I3, s. 2). 

 

Huvudkategorin Goda sociala relationer har två underkategorier: Relationer och 

Tillmötesgående. 

Relationer: En aktör som aldrig träffar de personer som denne vill samverka mot kommer att 

ha svårt att få till något överhuvudtaget. Det var flera intervjupersoner som ansåg att det är 

klart fördelaktigt med att ha personlig kontakt, men menar samtidigt att det inte är en lösning i 

sig. Det underlättar självklart och vid personliga kontakter finns möjligheten att lägga särskild 

vikt på det som avhandlas. Det som framkom vid intervjuerna är att personer som träffas har 

en större angelägenhet att komma till skott.   
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”Det är nästan kört om man inte ringer personligen till de här cheferna. Alltså personliga 

kontakter är superviktigt […] Om man träffar en person så är det mycket enklare att förstå 

vad det är som fattas” (I1, s. 6). 

”Dom [aktör] hade direktkontakt till exempel, som var väldigt fördelaktigt och tillgång till 

placering för individerna [elever] Det underlättar väldigt mycket […] Jag vet inte till vilken 

nivå, men självklart underlättar relationer, kontaktnätverk, självklart […] vissa dörrar 

öppnas lättare eller snabbare för dig. Jag menar att det inte enbart är det [personlig 

kontakt] som utgör en lösning för samverkan” (I3, s. 4). 

 

Tillmötesgående: Respekt och god social tillvaro underlättar samverkansarbete. Det kan 

handla om att ställa upp på saker som kan kännas jobbigt och det kan handla om var möten 

förläggs. Det fanns ett aktivt arbete med att vara tillmötesgående och underlätta för andra när 

möjligheten till det fanns. 

”Vi hade nog en tanke om att försöka vara väldigt tillmötesgående. När det gäller till exempel 

ett möte, då åker vi till Köping […] men det var liksom aldrig en fråga om vi skulle vara här 

varannan gång eller… Nej, vi åkte dit. Det kändes som det var mest effektivt, ja men också att 

det kändes bra att åka dit och träffa dom på deras planhalva” (I4, s. 5). 

 

Huvudkategorin Pragmatisk hållning har två underkategorier: Flexibilitet och Givande & 

tagande 

Flexibilitet: Som aktör är det klart fördelaktigt att vara lösningsorienterad. Om hinder uppstår 

ska de övervinnas. Det är uppfattningen som samtliga intervjupersoner presenterat. Det kan 

handla om att tolka lagar, göra något som egentligen inte tillfaller en själv och att ha en 

inställning om att ta tag i saker när det uppstår problem. Fokusera på lösningar och gå vidare. 

”För att [kollega] och jag vi gjorde helt enkelt så att vi ringde [person] på den här 

[arbetsplats] som eleverna skulle vara på. Då blev det lättare […] [det] var inte heller vår 

uppgift, det är ju de andra aktörernas tycker man. Men vi fick kontakt” (I1, s. 2). 

”Så fick vi nån miljon. För att driva i princip deras verksamhet. Vi tar kontakt med 

arbetsgivare, vi fixar jobb” (I1, s. 3). 
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”Mer förståelse. För att även om det finns regler och lagar är det ändå människan som 

verkställer. Du kan välja mellan att vara typ, hur ska man säga, följa lag till punkt och pricka 

eller välja att tänja lite granna på det” (I3, s. 4). 

”Jag tror inte dom är krångliga. Utan det är mest vi som gör olika tolkningar eller på grund 

av brist på resurser […] DU kan bedöma olika om du träffar samma person. Exempelvis 

språknivå […] det handlar om hur man applicerar lagar och regler” (I3, s. 5). 

 

”Men det är inte hjärnkirurgi […] starta något istället för att vänta för då kanske det aldrig 

blir av. Det finns faktiskt ett mån av trial-and-error. Vi kör. Blir det fel så ändrar vi på det 

som inte blir bra och gör på ett annat sätt” (I5, s. 5). 

 

Givande & tagande: Samverkan handlar om att ge utan att förvänta sig att omedelbart få 

något tillbaka. Det är en syn som var vanligt förkommande och särskilt när det gäller resurser. 

Hur en aktör kunde bidra var ett återkommande tema, dels i form av den egna kunskapen, dels 

i form av resurser. 

”Ett tydligt syfte med varför vi samverkar. Tydliga mål med vad vi ska samverka om. Vad 

de olika samverkansparterna får ut av det […] det är att ge och att ta” (I2, s. 4). 

”Det handlar om att man ska ’ge’ utan att förvänta sig saker tillbaka. Allting är inte 

förhandling, man ska räcka ut handen och ge bort saker ganska villkorslöst. För i 

slutändan så ger det resultat” (I5, s. 1). 

”Samverkan är egentligen att man hjälps åt och att man summerar helheten och inte delarna 

[…] då har samhället vunnit. Så ja att det är helheten, samverkan för helheten och inte att 

man sen sitter och jämför vem som fick vad” (I5, s. 6). 

 

 

Huvudkategorin Övriga främjande faktorer har fyra underkategorier: Motivation, 

Djupförståelse & kunskap, Regelbundenhet och Politiskt intresse. 

Motivation: Aktörernas personliga motivation till att driva på och genomföra samverkan 

framgår tydligt som en främjande faktor i samverkansarbetet. Aktörer som engagerar sig 
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personligt och anstränger sig tydligt skickar även signaler till andra aktörer, det blir en 

motivation till samtliga inblandade.  

”Men de här personerna som då jobbade, som drev [projektet] de var så bra […] Det var 

även en person på [organisation]. [Hen] var jättedriven och hade hand om de här 

personerna på sin sida [organisationssida] det var inte så att [organisation] tyckte [hen] 

skulle ha hand om det här, men [hen] gjorde det lite vid sidan om skulle man kunna säga. 

[Hen] var förmodligen obekväm på sin arbetsplats […] [hen] var vår jätteviktiga kontakt” 

(I1, s. 1-2). 

”Men om man hittar en person som man, som vi hittade både hos [de andra aktörerna] de var 

jätteengagerade och besökte oss mycket och bjöd in till träffar. De engagerade sig personligt 

och de blev ett team. Det gäller att hitta personer som verkligen ’vill’ i varje organisation, då 

får man mest” (I5, s. 4). 

 

Djupförståelse & kunskap: Förståelse för den andres uppdrag behandlades tidigare under 

huvudkategorin Kollegial jämlikhet, under nuvarande huvudkategori handlar det mer om en 

ingående kunskap. Att förstå en aktörs situation är en sak, att begripa lagarna, reglerna och 

orsakerna som ligger till grund är en annan. Det handlar också om att förstå situationen runt 

vilken samverkan äger rum. Det kan handla om att sätta sig in i målgruppen och få en fullgod 

bild av helheten. 

”Mycket var det för att införskaffa kunskap, vi skulle ha någon som var specialist och kunna 

stötta verksamheterna när de fick frågor […] det var mycket att undersöka och sondera, hur 

jobbar andra och hur ska vi jobba, vad funkar bra” (I2, s. 1). 

”De personer som var inblandade i projektet var väldigt insatta i målgruppen, vilka 

insatser de behövde, så kunskapen hos dom som är delaktiga i ett projekt är väldigt viktigt. 

Djup kunskap, inte bara god vilja” (I3, s. 2). 

 

Regelbundenhet: Återkommande möten, oavsett korta eller långa, var något som 

intervjupersonerna nämnde. I början av samverkansarbetet träffades aktörerna regelbundet för 

att avhandla frågor. Över tid kunde frekvensen avta något men det var aldrig tal om att ha 

längre perioder under vilken aktörer inte träffades. 
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”Samarbetet var jättebra tycker jag på grund av att vi från början kom överens att vi kommer 

ha regelbundna samverkansträffar. Inför varje samverkansträff kan vi lägga in en dag var 

och vilka punkter som vi vill ta upp. Även om vi har få punkter ska vi träffas” (I3, s. 3). 

”En del av svaret finns i vilka hindren var. Blir det för långt mellan möte, ha hellre korta 

avstämningar oftare. Det bygger en kontinuitet” (I4, s. 7). 

”Återkommande möten var en styrka tycker jag […] regelbundenhet i vår samverkan, det 

underlättar” (I2, s. 4). 

 

Politikers intresse: Även om politikers brist på insikt tidigare behandlades som en hämmande 

faktor är intresset från politikernas sida stort. Aktörerna talade om att det finns genuin vilja att 

hjälpa till och driva samverkansprojekten i mål. Återkommande möten från flera olika 

politiker var något som sporrade och drev på flera av aktörerna.  

”Politiskt, liksom en fråga, man hanterade det här och man ville hjälpa. Man pratade om 

vår egen möjlighet att få kompetensförsörjning och samhällsnytta. Att vi har ett ansvar att 

hjälpa” (I2, s. 5). 

”Ja och nej på grund av att dom väldigt sällan är bredvid oss. Dom gör besök […] självklart 

skulle det vara guld värt för dom att följa upp på nära håll vad dom reglerar eller stiftar 

lagar om” (I3, s. 6). 

”Politikerna har visat ett jättestort intresse för den verksamhet jag har som är kopplat till 

det här [projektet]” (I5, s. 3). 
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5 DISKUSSION 

I följande del tar författaren upp resultat- och metoddiskussion i var sin del för att sedan gå ta 

upp intressanta aspekter och perspektiv som skulle kunna vara intressant för vidare forskning.   

5.1 Resultatdiskussion 

För att förenkla läsning och ge en mer strukturerad bild av resultatdiskussionen kommer 

diskussionen delas upp i följande delar: Hämmande faktorer och Främjande faktorer. Det är 

också uppdelat på så vis för att närmare följa forskningsfrågornas uppdelning. 

5.1.1 Hämmande faktorer 

Inom huvudkategorierna Kunskaps- och förklaringsmodeller, Organisatoriska förhållanden, 

samt Regelverk och Politik fanns ett antal underkategorier. Nedan följer en diskussion kring 

resultatet om samtliga underkategorier. 

Något som visade sig var att förståelsens för aktörernas olika förhållningssätt var en källa till 

problematik. Även om aktörerna samtalade om saker var upplevelsen att förståelsen inte 

riktigt fanns där. Det följer Danermark och Kullbergs (1999) och även Danermarks (2005) 

tidigare tankar och forskning om saken. Det kan förutsättas vara något som även pekar på ett 

bristande förarbete i att sätta sig in i de olika parternas synsätt. Det behöver dock inte betyda 

en brist på förarbete. Det kan mycket väl vara så att lära sig en annan aktörs förhållningssätt 

kräver att samverkansarbetet påbörjas, och att lära sig förhållningssätt är något som görs över 

tid.  

Otillräcklig teoribildning är en annan hämmande faktor som Danermark och Kullberg (1999) 

pekar på. Ett antal av aktörerna inom samverkansprojektet var tvungna att först sätta sig in i 

situationen då kunskapen var bristfällig eller saknades helt. Det är en tidskrävande process 

och likt de andra aktörernas förhållningssätt var den otillräckliga teoribildningen något som 

tog tid från det praktiska samverkansarbetet. Teoribildning kan också vara en orsak till 

samverkan, om en organisation inte har tillräcklig kunskap om ett problemområde kan 

samverkansarbete vara en lösning på att inhämta den kunskap som krävs. Dock borde övriga 

aktörer informeras om att så är fallet, det är författarens uppfattning att det fanns 

förväntningar och förhoppningar mellan aktörerna som inte motsvarades när 
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samverkansarbetet inleddes. Det visar på hur central teoribildning, kunskap, är i 

samverkansarbete. 

En annan faktor som tidigare forskning pekar på är hur vagt formulerade mål kan inverka 

negativt på samverkan (Danermark, 2005). Bilden av slutmålet var relativt likartad men hur 

tolkningen av målen såg ut i praktiken verkar ha skiftat. Det fanns skillnader mellan aktörerna 

som orsakade friktion dem emellan. Även om möten om målen förekom uppstod skillnader, 

vilket i sig visar på grundläggande skillnader mellan aktörerna. Det kan dels ha sin grund i 

skilda kunskaps- och förklaringsmodeller, dels i de organisatoriska förhållanden som råder 

inom den egna organisationen. Frågan är om det är brister i målen i sig, eller snarare en 

ofrånkomlig skillnad mellan de olika organisationernas förhållningssätt. Svaren som 

presenterats från intervjupersonerna pekar på att det är en blandning, men att det har sin grund 

i kunskaps- och förklaringsmodeller är givet. Det går dock inte att skilja målformulering från 

de organisatoriska förhållanden som råder. Därför kan underkategorin vagt formulerade mål 

kopplas till både de kunskaps- och förklaringsmodeller som råder men även de 

organisatoriska förhållandena. 

Danermark (2005) förklarar att organisatoriska förhållanden är en orsak till att 

samverkansarbete kan stöta på problem. De organisatoriska strukturerna hos de samverkande 

parterna kan innebära att det existerar ofrånkomliga skillnader mellan aktörerna (Danermark 

och Kullberg, 1999). I värsta fall kan det ses som ett pussel utan passande bitar. 

Intervjupersonerna pekar på en rad olika saker som ger upphov till hinder vad gäller 

strukturerna inom organisationerna; för strukturerat, oklar struktur, gamla ineffektiva 

strukturer och oklar ansvarsfördelning. En allt för strukturerad organisation, ofta en stor 

organisation, kan uppfattas som trög och ineffektiv samtidigt som en mindre och inte fullt ut 

lika strukturerad organisation kan uppfattas som om den saknar en klar ansvarsfördelning. 

Aktörerna kommer från olika organisationer med olika bakgrund. I en organisation kan 

mönster för hur saker ska gå till se väldigt annorlunda ut och utan insikt i varandras 

organisatoriska förhållanden blir frågetecken lätt till irritation och på så vis en hämmande 

faktor. 

Danermark och Kullberg (1999) pekar på en rad faktorer som hämmar samverkan, bland 

faktorerna finns hög personalomsättning och stor arbetsbelastning. I samverkansprojektet 

skedde personalomsättning och intervjupersonerna nämner att det innebar ett visst hinder i 

arbetet. Den nytillkomna medarbetaren ska hinna sätta sig in i arbetet, vilket innebär mer 

tidsåtgång ju färre det är som samverkar i stort. Det är fullt naturligt att personer kommer och 
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går i organisationer, och även om det går att utarbeta smidiga lösningar är det ofrånkomligt att 

vissa problem uppstår, oavsett hur väl planering har skötts. Även arbetsbelastningen kan 

innebära problem, brist på nödvändiga resurser är en förklaring och att det helt enkelt kan 

saknas kapacitet för att ta sig an fler arbetsuppgifter. I det mest tydliga fallet handlade det om 

praktikplatser, en aktör inser att det inte finns den kapacitet som önskas samtidigt som andra 

aktörer kanske saknar förståelse för hur komplext arbetet bakom resursfördelning kan vara. 

Vissa problem går att lösa, men andra problem är beroende på att lagstiftning och regelverk 

följs, vilket leder till nästa huvudkategori. 

Lagar och regler, det som reglerar statliga aktörers arbetsuppgifter, kan sätta käppar i hjulet 

för den mest motiverade tjänstepersonen. Danermark och Kullberg (1999) pekar på att 

regelverk är ett problem i och med att det sätter gränser för vad tjänstepersonen upplever hen 

kan göra, får göra och bör göra. Intervjupersonerna pekar på en del saker som de upplevde 

krångligt och onödigt i samverkansarbetet. Bland annat omfattande arbete för att göra något 

som de själva kunde hitta bakvägar för att lösa, samt även mindre saker som att upprätta listor 

över personer som gick rakt emot rådande lagstiftning för en aktör. Det skiljer sig från 

regelrätta organisationsskillnader i att samverkansarbete kan luckra upp gränserna för vad 

aktörerna arbetar med för något, samtidigt som lagar och regler helt enkelt inte får brytas. Det 

var aldrig tal om några avgörande hinder, men det fanns moment som hämmande 

samverkansarbetet. Dock är det värt att fokusera på lagar och regler ytterligare, främst då 

intervjupersonerna inte upplevde det som något stort hinder i samverkansarbetet i sig. Istället 

hittades det vägar fram och det sätter fokus på hur förståelse för dels den egna situationen, 

dels för andras situationer, är ett sätt att undvika problematik med denna faktor.  

Hörnemalm (2008) menar att det krävs förståelse för samverkansaktörers behov. Graham 

(2005) pekar också på att bristen på insikt från politiker betyder att det finns en syn på hur 

saker borde vara men att förståelsen för hur arbetet ska leda till slutlösning inte finns. 

Intervjupersonernas upplevelser pekar delvis på det vad gäller den politiska inblandningen. 

Även om politikers insikt i sig inte utgör ett hinder i arbetet i sak, verkar det som att en 

upplevd dissonans mellan dels synen på vad samverkan är och hur svårt det är, dels avsaknad 

av ansvarsutkrävande och avrapportering utgör ett problem. Det handlar snarare om att 

politiker kan slå fast förutsättningarna för samverkan genom sitt arbete. Hörnemalm (2008) 

pekade på att samverkan i sig ses som en universallösning och spår av den synen kan finnas i 

intervjupersonernas upplevelser vad gäller politikers insikt. Dock skiljer det sig i hur 
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Hörnemalm (2008) pekade på att samverkan ses som en legitimitetshöjande åtgärd, i det 

samverkansprojekt som undersökts går det inte att finna fog för en sådan slutsats.  

Sammantaget visar uppsatsen på att samverkansarbetet i det specifika fallet inte har någon 

enskild problematisk del, utan att problematiken är mångfacetterad och verkligheten långt mer 

komplex. I sig utgör inte de enskilda faktorerna annat än stundtals huvudbry och irritation 

men det är den samlade problematiken som kan innebära att samverkan går trögt.  

5.1.2 Främjande faktorer 

Huvudkategorierna Kollegial jämlikhet, Goda sociala relation samt Pragmatisk hållning och 

Övriga faktorer hade ett antal underkategorier. Nedan följer en resultatdiskussion kring 

samtliga av de underkategorier som analyserats. 

I de intervjuer som genomförts har den kollegiala jämlikheten (Danermark & Kullberg, 1999) 

visat sig vara en viktig del av att få samverkansprojektet att fungera. En tanke om lagarbete 

som viktig, dels förståelse för varandras situation. En ödmjukhet, prestigelöshet, verkar ha 

funnits och intervjupersonerna uttryckte en acceptans för olikheter mellan aktörerna. Även om 

målet med samverkansprojektet, som i tidigare del förklarats vara en källa till hinder, i vissa 

avseenden skiljde sig synen på målet men det fanns en syn på slutresultatet som alla aktörer 

delade. Det var tillräcklig likartad bild av hur saker skulle ha sitt utfall för att 

samverkansarbetet skulle kunna äga rum. Det visar på att även om det är viktigt att orientera 

sig kring vad målet eller målen med samverkan är så finns det möjlighet att överkomma 

mindre skillnader utan alltför stor inverkan på arbetet i sig. Vad gäller just arbetet i sig hade 

aktörerna förankrat samverkansprojektet genom att skriva under ett avtal i vilket individens 

ansvar förtydligades. Det fanns sammantaget en tanke om dels lagarbete, dels förståelse för 

andra aktörers situation, samt redan från början möten och avtal som klargjorde hur arbetet 

skulle fortsätta.  

Relationerna mellan aktörerna var enligt intervjupersonerna goda. Danermark och Kullberg 

(1999) pekar på goda relationer som en ingrediens i ett fungerande samverkansarbete. 

Intervjupersonerna anser att det underlättar, men att det inte i sig utgör en lösning för alla 

samverkansproblem. Det var en professionell hållning som genom hela samverkansarbetet 

fick råda, inga bråk eller osämjor uppstod från vad intervjupersonerna angav.  

En annan faktor i de goda sociala relationerna är tillmötesgående, flera av intervjupersonerna 

uttryckte att de aktivt arbetade för att göra sig själva tillgängliga för att underlätta arbetet för 
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andra. Motsvarande intervjupersoner upplevde det som klart fördelaktigt att deras medaktörer 

arbetade för god sammanhållning. Huruvida ett tillmötesgående förhållningssätt var en del av 

aktörernas personlighet eller deras profession framgick inte, men klart var att när det fanns ett 

val att antingen vara tillmötesgående eller ohjälpsam valdes det tidigare snarare än de senare 

av de två.  

Forbes, Evans och Scott (2010) menar att flexibilitet i policy är en förutsättning för ett smidigt 

samverkansarbete. Enligt intervjupersonerna fick de relativt fria händer med hur resurser 

skulle disponeras, även om de rörde sig inom befogenhet, och det var en klar fördel i arbetet. 

Danermark och Kullberg (1999) menar också att flexibilitet är en nyckel till att 

samverkansarbete ska lyckas. Intervjupersonerna pekar dock på något mer än en viss 

flexibilitet i utformningen av samverkansarbetet. 

Två aspekter av flexibilitet kan identifieras och faller inom ramen för samma typ av arbete. 

Om aktören ges möjlighet till att agera flexibelt kommer samverkansarbetet att gynnas. Men 

det finns även en inneboende flexibilitet hos intervjupersonerna som kommer till användning 

när själva samverkansarbetet i sig inte ter sig flexibelt. Där det fanns brister i och med 

hämmande faktorer tog den inneboende flexibiliteten vid. Det kan betyda att valet av 

tjänsteperson som utses för samverkan kan ha inverkan på samverkansarbetets utfall. 

Exempelvis nämnde intervjupersonerna att motparter kunde vara drivna och engagerade, samt 

ha hjärta för arbetsuppgiften.  

En annan aspekt av den pragmatiska hållningen är synen på arbetet i sig; att ge och att ta. 

Intervjupersonerna menar att det måste finnas en tanke om utbyte, inte egen vinning. Det en 

ger får en tillbaka. Givmildhet har varit en faktor för framgång. Det pekas särskilt på att det är 

statliga aktörer som har samverkat och att samhällsnyttan har varit i fokus för samtliga 

inblandade aktörer. Tanken om att hålla på det egna verkar inte ha förekommit hos någon av 

aktörerna, snarare att de hade vissa resurser till förfogande och gjorde det bästa av situationen 

som rådde. 

Utöver flexibilitet hos tjänstepersonerna, givande och tagande, finns det ett antal faktorer som 

särskilt bör lyftas fram. Nedan följer de underkategorier som benämns Motivation, 

Djupförståelse & kunskap, Regelbundenhet och Politikers intresse. 

Motivation och driv har enligt intervjupersonerna varit något som funnits hos alla inblandade 

parter, men särskilt hos vissa individer. Vikten av att ha en person som brinner för arbetet kan 

inte nog understrykas. Det handlar om att göra mer än vad arbetsuppgifterna kräver, att ta 
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personligt ansvar och gå steget längre. Om det handlar om personernas egna intressen för det 

arbete som utförs eller om det är ett tecken på en mycket skicklig och driven tjänsteperson går 

inte att fastställa, men klarlagt är att drivna individer betyder mycket för samverkansarbetet.  

Djupförståelse & kunskap är relativt likt det som under Kollegial jämlikhet kallas förståelse. 

Förståelse grundas dock i en ytligare förståelse och en hänsyn för den andre där djupförståelse 

& kunskap mer handlar om att inneha faktisk kunskap om mer än den egna delen i 

samverkansarbetet. Det handlar om att på allvar sätta sig in i och förstå dels sina medaktörers 

situation, dels att besitta all relevant kunskap. Det skapar ett handlingsutrymme som 

möjliggör ett mer aktivt arbete. Frågan är då en om tidsaspekten; sätter en sig in i att få en 

djupare förståelse för situationen tar det en hel del tid, samtidigt som att inte fullt ut greppa 

spelplanen runt vilken samverkan sker kan vara tidsödslande i sig. 

Regelbundenhet är en faktor som enligt flera intervjupersoner var en kritisk faktor till att 

samverkansprojektet kunde drivas. Att ha möten är inte samma sak som att ha återkommande 

och regelbundna möten. Samverkan är enligt intervjupersonerna en färskvara som måste 

underhållas och kultiveras. Det hjälper aktörerna till att både stämma av, kontrollera uppgifter 

och slutligen att hålla samverkansarbetet levande. Kontinuitet i dels de personliga träffarna 

mellan aktörerna, dels för att kunna stämma av och kontrollera att saker faktiskt blir gjorda, 

blir en framgångsfaktor.  

Politikers intresse är något kan ställas mot det tidigare nämnda om politisk insikt. Även om 

det från politiskt håll kan upplevas som det saknas insikt i samverkansarbetet är intresset från 

politiker enligt intervjupersonerna genuint. Det står i kontrast mot vad Nachmias och Arbel-

Ganz (2006) menar är politikers agendor, eller spel, som skulle stå i fokus snarare än ett 

genuint intresse. Upplevelsen från intervjupersonerna var att politikerna ville hjälpa och var 

intresserade. 

Sammantaget visar analysen att, likt de hämmande faktorerna, att de främjande faktorerna inte 

enskilt håller i någon universallösning. Det är helheten som ligger i fokus med många mindre 

delar som samverkar för att skapa ett fungerande arbete. Det blir alltså inga enkla svar på 

frågan om samverkan. Svaret hamnar närmare verkligheten med all dess komplexitet som 

signum. Ett recept på god samverkan är svårt att sammanfatta men genom att belysa vad som 

kan vara svårt och vad som hjälper på traven kan förutsättningarna inte bli annat än goda. 
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5.2 Metoddiskussion 

Författaren frågade sig själv genom hela uppsatsarbetet: vad kan göras bättre? Svaret är inte 

alltid enkelt att ge. Det handlar om att ha självkritik, eftertanke och att ta det svåra beslutet att 

inse att det en gör kanske inte alltid är relevant. Från början var tanken att genomföra 

textanalys om ämnet, men författaren landade i att samtalsintervjuer kommer bättre till 

användning för att besvara uppsatsens forskningsfrågor. Risken med textanalytisk ansats hade 

varit att författaren rört sig runt ett ämne snarare än att kunna närma sig källan mer direkt. En 

förutsättning för textanalys är att det finns dokument och rapporter att tillgå, något som inte 

fanns kring det samverkansprojekt som undersökts. Därför landade datainsamlingsmetoden i 

samtalsintervjuer.  

Innan författaren skriver mer om själva analysen ska det nämnas något om förförståelsen, och 

även de förutfattade meningar som existerade. Förförståelsen har redan behandlats i de 

inledande delarna av uppsatsen, men för att påminna hade författaren genom 

verksamhetsförlagd utbildning kommit i kontakt med samverkansarbete och blivit någorlunda 

insatt i termer och tillvägagångssätt. Den bild av samverkan som levde kvar från 

upplevelserna var inte helt positiv, snarare tvärt om. Det var också med de tankarna som 

uppsatsen inleddes, inte i text och syfte då en forskares uppgift är att förhålla sig neutralt till 

studieobjektet, men efter uppsatsens slutförande kan det nämnas att uppfattningen om 

samverkan förändrats till något mer positivt. Uppsatsens syfte var aldrig att bekräfta några 

förutfattade meningar, utan om att gå in i arbetet med ett öppet sinne och finna både 

främjande och hämmande faktorer.  

Den största utmaningen med arbetet var själva analysarbetet. Genom teori, tidigare forskning 

och den egna förmågan att analysera ska författaren utifrån materialet kunna visa något av 

substans. Den tidigare forskningen och teorin ger sammantaget en god grund för att studera 

samverkan, men eftersom samverkan innebär att människor arbetar ihop finns det alltid saker 

som skiljer. En tanke som tidigt förekom var hur kontextbundet samverkansanalys är. Det 

finns inga mallar och fack som är ”enkla” att placera olika saker i, utan det krävs en ingående 

analys och förståelse för situationen i sig för att kunna identifiera de främjande och 

hämmande faktorerna. En annan problematik är hur en begränsar sig i arbetet, varje gång en 

översikt av existerande text genomförs upplevs det finnas mer att skriva eller skriva om. 

Någonstans måste en avvägning göras, uppsatsen är genomförd och resultatet finns att tillgå.   
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Resultatdiskussionen kring delar av underkategorierna har inte ett genomgående likartat 

upplägg. Det är på grund av hur nära kopplade underkategorierna blev i samverkansarbetet 

samt hur mycket det fanns i intervjuerna att hämta om dem. Faktorer som är mycket nära 

kopplade till varandra har behandlats under samma stycke. I de avslutande Slutsatserna som 

följer efter metoddiskussionen och vidare forskning görs dock en uppdelning av faktorerna för 

att ge en bild som är lättare att ta in. 

Urvalet är som tidigare beskrivet fem personer som arbetar inom organisationer och 

verksamheter som ofta hanterar samverkan på olika vis. En fråga som kan ställas är varför det 

inte blev fler intervjuer? Svaret har flera aspekter. Tidsåtgång är den största och första 

aspekten, på grund av den begränsade tidsramen kan inte hur många intervjuer som helst 

genomföras. Det är på grund av dels intervjuerna i sig, de ska planeras och bokas in, dels 

transkriberas och i efterhand analyseras grundligt enligt de steg som redovisats i metod-delen. 

En annan aspekt är intervjupersonernas, populationens, antal. De som blivit intervjuade är 

centralt placerade till samverkansprojektet och ytterligare intervjuer skulle börja röra sig bort 

från samverkansprojektets kärna. En tredje aspekt är det som kunde mätas i efterhand, 

nämligen den teoretiska mättnaden (Esaiasson et al., 2017) som blev uppenbar tidigt; 

intervjupersonerna pratade om samma saker men med något olika perspektiv. Antalet 

samtalsintervjuer blev därför fem. Dock är det värt att minnas att ytterligare intervjuer kan 

medföra att ytterligare perspektiv tas in och att något tidigare okänt kanske kunde upptäckts. 

Det är, som alltid, en avvägning som noga ska övervägas. 

Fallet i sig, det som refererats till som ”samverkansprojektet” är intressant ur ett teoretiskt 

perspektiv. Den tidigare forskningen (Danermark & Kullberg, 1999) som Danermark (2005) 

bygger sin teori på kommer från ett liknande exempel. Det var tre statliga aktörer med närhet 

till vården som samverkade, och i det fall som uppsatsen berör är likheterna tillräckligt stora 

för att de faktorer som tidigare forskning och teori berör har en koppling. Likheterna mellan 

tidigare forsknings och teoris fokus samt fallet som uppsatsen behandlar var en av orsakerna 

till att det blev just samverkansprojektet i fråga som valdes. Det ger utrymme för att 

författaren ska kunna uttala sig om resultaten om samverkan inom den avgränsning som 

uppsatsen gjort gällande. Samverkansprojektet hittades genom att författaren tillfrågade en av 

de tre organisationerna som senare även fick delta i intervjuerna.  

Men för att säga något om intervjupersonerna, som tidigare behandlades under 3.1.1, är de 

tjänstepersoner med mångårig erfarenhet av arbetet. På grund av konfidentialitetsprincipen 

kommer inte närmare detaljer om intervjupersonerna att ges, men en mer generell beskrivning 



 40 

av dem kan göras. Samtliga har mångårig erfarenhet av respektive arbeten och samverkan 

som arbetsmetod är långt från okänd för dem. Varför det blev just de fem intervjupersoner 

som intervjuades har flera förklaringar; de är centralt placerade i samverkansprojektet och de 

är tjänstepersoner med lång erfarenhet. Utöver det uppfattades det som att personerna i fråga 

var de som hade mest inblandning i samverkansprojektet. Genom att, som beskrivet i metod-

avsnittet, tillfråga andra intervjupersoner kunde centralitet och relevans fastslås av såväl de 

knapphändiga dokument som fanns om projektet och av personerna själva. 

Något annat som kanske blivit implicit beskrivet, men som kräver att författaren klargör det, 

är varför intervjupersonerna inte beskrivs närmare och mer detaljer om än fortfarande 

konfidentiellt. Orsaken är att samverkansprojektet innefattade ett visst antal personer och att 

personerna kan identifieras om närmare information ges. Konfidentialitetsprincipen väger 

tyngre än andra överväganden. Det här var också den princip som upptog mest tid vid 

intervjutillfällen, inte för att det efterfrågades något särskilt av intervjupersonerna utan för att 

forskaren ansåg det viktigt att intervjupersonerna kände sig trygga i att intervjuas. 

På tal om konfidentialitet är det alltid viktigt att överväga forskningsetik. Tanken är att 

bidraget från forskningen ska överväga den risk för negativa konsekvenser som forskningen 

kan medföra för dels intervjupersonerna dels för tredje part. Nyttan med intervjuerna är att 

hitta kunskap om samverkan och all kunskap som kan främja forskningen är av stor vikt. 

Intervjuerna är inte på något sätt till för att sätta intervjupersonerna i dålig dager, det är deras 

upplevelser som kommer utredas för att analysera det de beskriver om samverkan. 

Det är forskarens ansvar att behandla alla uppgifter noga och med försyn. I det föreliggande 

fallet hanteras uppgifter lämnade av personer som fortfarande är aktiva inom sina respektive 

yrken och samverkan mellan de olika parterna kan komma att ske igen. Syftet med den 

föreliggande uppsatsen är inte att förhindra, försvåra eller skapa osämja eller dålig stämning 

mellan parterna. Syftet är att behandla samverkan i sig med hjälp av de intervjuades 

upplevelser. Författaren vill också anmärka att intervjuerna inte innehöll några osakligheter, 

intervjupersonerna har genomgående varit professionella, välvilliga och visat prov på insikt. 

Under avsnitt 3.1.4 gjordes det gällande att de fyra forskningsetiska principerna beaktas. Här 

vill jag närmare diskutera varje princip och hur de varit del av arbetet med uppsatsen. 

Informationskravet betyder att forskaren måste informera undersökningsdeltagare så att de har 

full förståelse för sin medverkan. Genom informationsbrevet samt det inledande samtal 

forskaren genomfört vid varje intervjutillfälle har principerna dels i förtid skickats ut dels vid 
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tillfället i sig påmint om vad principerna innebär. Samtyckeskravet handlar om att 

undersökningsdeltagaren ska ge sitt samtycke för deltagandet, det är forskarens skyldighet att 

inhämta samtycke och vid intervjutillfällen har samtycke efterfrågats en extra gång som 

säkerhetsåtgärd. Om någon av intervjupersonerna hade uttryckt en önskan att avbryta sin 

medverkan hade forskaren gått med på det utan vidare diskussion. Nyttjandekravet handlar 

om att använda de uppgifter som insamlats för de forskningsändamål som från början gällde. 

Uppgifterna får inte användas i något annat syfte än det vetenskapliga. Utöver det 

forskningsetiska övervägande bör också lagen GDPR noga respekteras, personuppgifter och 

hur uppgifterna hanteras är känsligt.  

Den tidigare forskningen behandlar ett antal artiklar som ger en viss insikt i olika former av 

problem som samverkan medfört. Tanken med det är att nå insikt i vad som fallerar eller 

sätter hinder för samverkan. Ett antal olika områden diskuteras, men faktum kvarstår att 

problem finns. Anledningen med att studera den tidigare forskningen är att få en inblick i hur 

förhållanden i samverkan ser ut. Vissa saker kan tyckas uppenbara, till exempel att ju fler 

parter ju fler problem, men det är inte självklarheter i vetenskaplig mening. Utan att påvisa ett 

verkligt problem, eller fenomen, med samverkan ur ett forskningsteoretiskt perspektiv har en 

bara anekdotiskt bevis. Författaren anser att den tidigare forskningen har kommit väl till hjälp 

för att kunna utforma och genomföra en undersökning om samverkan. Även om samverkan i 

sig är starkt anknutet till den specifika grupp och fråga som arbetet behandlar visar det hela på 

att det existerar ett visst språk och ett visst antal fenomen som omgärdar samverkansarbete. 

5.3 Vidare forskning 

Forskningen runt samverkan är ett brett fält. Uppsatsen riktade in sig på tre statliga aktörer, 

därför vore det intressant att undersöka samverkan i ett näringslivsperspektiv. Är det samma 

faktorer som finns där? Är det samma lösningar på uppkomna problem? Troligtvis skiljer sig 

synen på dels tidsåtgång, dels kostnader och näringslivet stöter utan tvekan på andra former 

av problem vad gäller samverkansarbete. Det finns flera olika undersökningsperspektiv som 

kan vara av intresse; samverkan mellan näringslivsaktörer, samverkan mellan både näringsliv 

och statliga aktörer. 

Varje faktor i sig kan vara ett undersökningsområde, kanske även för andra discipliner än den 

statsvetenskapliga. Beröringspunkter finns vad gäller organisation, företag och säkerligen 

psykologi vad gäller arbete i grupp.  
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En aspekt av uppsatsen var det politiska. Eftersom uppsatsen pekar på att politiker finns med i 

intervjupersonernas upplevelser vore det intressant att göra en motsvarande undersökning av 

politikers syn på, och upplevelser av, samverkan. En djupare analys av politikers insikt och 

förståelse för samverkans förutsättningar vore intressant.  
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6 SLUTSATSER 

Studiens resultat visar att samverkan påverkas av både hämmande och främjande faktorer i 

olika utsträckning. Enskilt innebär inte de hämmande faktorerna något gigantiskt och 

oöverkomligt problem, utan det är den samlade mängden hämmande faktorer som anges 

utgöra ett hinder i samverkansarbete. På samma sätt är det inte heller en enskild främjande 

faktor som kan anses vara lösningen på en samverkansproblematik.  

De hämmande faktorerna pekar på att organisationen en aktör tillhör kan vara dåligt rustad för 

samverkan, samtidigt som de egna kunskaperna och förhållningsättet hos aktören i sig kan 

vara illa anpassade för samverkan med andra aktörer (Danermark, 2005). Regelverk och lagar 

har i samverksarbetet visat sig vara hämmande omständigheter. Men vad gäller regelverk och 

lagar har dock intervjupersonerna visat på att det inte är hämmande för det praktiska 

samverkansarbetet i någon större omfattning. Ansvaret för att förhålla sig till respektive 

regelverk har legat hos de olika aktörerna och de har lyckats arbeta inom ramen för 

regelverken. Det som är mest slående är med vilken lätthet en kunnig tjänsteperson kan arbeta 

vidare utan att lagar och regler innebär hinder för samverkan även om vissa lagar självfallet 

sätter stopp för vissa tillvägagångssätt. Det sätter fokus på hur samverkansarbete kan se ut 

mellan statliga aktörer, där regelverk skiljer sig åt men att kunniga tjänstepersoner är en vital 

del av fungerande samverkan. 

De främjande faktorerna lägger stor vikt vid den enskilde aktörens handlande; foga samman 

arbetslaget, förstå de andra aktörernas situation och förankra samverkansmålen. Att ha goda 

sociala relationer med andra samverkande med en tillmötesgående inställning hjälper också. 

Att ha motiverade aktörer med en djupare förståelse för situation runt vilken samverkan sker 

har varit klart främjande för arbetet. Samverkan måste ske med kontinuitet och behandlas som 

en färskvara. Utan tillsyn och återkommande möten dör samverkan ut.  

Flexibilitet och givmildhet inom samverkan har också visat sig vara en god grund för ett 

lyckat samverkansarbete.  Flexibilitet fanns redan i teorin (Forbes, Evans och Scott, 2010; 

Danermark & Kullberg, 1999) men där pekades det särskilt på en flexibilitet inom 

samverkansarbetets ramverk. Författaren vill istället peka på flexibilitet hos tjänstepersonerna 

snarare än på arbetets förutsättningar. Den aspekt av flexibilitet som lyfts fram går i linje med 

tidigare forskning men gör ett visst avsteg i form av att det snarare handlar om 

tjänstepersonernas egen flexibilitet än den flexibilitet som finns i arbetsformerna. Det betyder 
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att samverkan påverkas i en större grad av vilka som samverkar än bara om vad det 

samverkas.  

Danermarks samverkansteori (2005) som använts i uppsatsen visar sig vara träffsäker 

gällande de faktorer som framställts. Dock kan författaren till uppsatsen visa på att de 

aspekter som inbegriper politisk insikt och intresse kan anses vara hämmande och främjande 

faktorer i samverkansarbete. Tvärt emot vad tidigare forskning sagt om politikers 

ansvarstagande visar undersökningen på att politiker har ett stort intresse för 

samverkansarbetet och att se det lyckas. Det som kan vara ett problem är snarare en följd av 

bristande kunskap än ointresse.  

De identifierade faktorerna får implikationer för arbetet med att dels samverka, dels 

genomföra policys då samverkan kan vara ett verktyg för tjänstepersoner att implementera 

politiska beslut. Både hämmande och främjande faktorer frambringar en komplex bild av de 

utmaningar en kan stå inför med att samverka, vilket i sin tur kan ha effekt på samhället 

genom ineffektivitet. Sammantaget visar det på hur kunskap om faktorerna som påverkar 

samverkan kan vara ett stöd för dels tjänstepersoner, dels för statsvetenskaplig forskning. 
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BILAGA A - INFORMATIONSBREV 

Informationsbrev och förfrågan om deltagande i intervju - om samverkansprojekt 

[Borttaget ur Bilaga, projektets namn] 

 

Jag heter Alexander Németh och går på Mälardalens högskola och läser till statsvetare. I 

utbildningen ingår att skriva ett examensarbete, känd som C-uppsats, vilket är orsaken till att 

jag kontaktar dig. Jag har valt att skriva uppsatsen om samverkan. Samverkan är ett ämne som 

engagerar många, det är idag en självklarhet för många att man samverkar och det är en 

arbetsform som är vida spridd och känd i samhället.  

Jag vill därför genomföra en intervju med syfte att öka förståelsen för och beskriva vilka 

faktorer som påverkar samverkansarbete positivt och negativt.  

Du tillfrågas härmed om deltagande eftersom du var del av samverkansprojektet 

[KONFIDENTIELLT, författarens kommentar]. Intervjun beräknas ta 30-60 minuter. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan 

motivering till varför du valt att göra så. 

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas, de kommer också att utföras på en 

avskild plats som du själv väljer (exempelvis din arbetsplats/kontor). Materialet kommer att 

hanteras konfidentiellt och ingen obehörig kommer få ta del av dina svar, det kommer enbart 

att nyttjas i undersökningssyftet. Kodifiering av deltagarna kommer att ske. Förvaring av 

materialet kommer ske i form av USB-sticka för det som är digitalt, USB-stickan kommer 

förvaras i ett säkert fack tillsammans med det material som är skrivet på papper så som 

anteckningar efter uppsatsens färdigställande.  

Materialet kommer att hanteras med omsorg och försyn, meningen är inte att det på något sätt 

ska innebära negativa påföljder för den som deltar. Informationen som lämnas kommer att 

analyseras kvalitativt och delar av det kommer att vara grunderna till att uppsatsens syfte 

uppfylls. Övrigt material kommer att sparas men inte användas i något annat syfte. 

 

Eskilstuna 2019-04-19 

Studerande:    Handledare: 

Alexander Németh   Anna Johansson 

[Borttaget ur Bilaga]   [Borttaget ur Bilaga] 

[Borttaget ur Bilaga]   [Borttaget ur Bilaga] 



   

BILAGA B - INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide 

 

Tema 1: Allmänt om samverkan 

Yrkesmässiga tankar om samverkan? (Hur gör ni, vad innebär det?) 

-Beskriv en samverkanssituation? 

-Hur mycket samverkansarbete har du varit inblandad i tidigare? (Om det inte kommer upp) 

-Vad anser du vara viktiga egenskaper hos en person som arbetar med det? (Personliga 

färdigheter) 

-Kan man klara sig utan samverkan? (resurser etc) 

 

Tema 2: Projektet 

Vad hade projektet för mål? 

-Delade, enligt dig, samtliga parter synen på vad som var målet med samverkan? 

-Hur såg planeringen ut innan själva samverkansarbetet? 

-Upplevde du några skillnader mellan er som samverkansparter? 

 

Tema 3: Problemmekanismer (Hämmande) 

Vad skulle du hävda är de faktorer/saker som hämmade arbetet? 

-Områden där aktörerna/parterna inte kunde komma fullt överens?  

-Vad försvårar samverkan? (Lagar/regler, organisation/skillnader i organisationsstruktur, kunskaper och 

förklaringsmodeller) 

 

Tema 4: Projektmekanismer (Främjande) 

Vad underlättar samverkan? Faktorer/Saker som främjade arbetet? 

- Vad skulle du hävda är lösningen på uppkomna problem eller hinder? 

-Dina tankar runt det viktigaste med samverkansarbetet? (Återkoppling till fråga under tema 1) 

 

Tillägg:  

Hur ser du på politikers förståelse för samverkan?
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