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”Samverka är alltså medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med 
andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte. 

Danermark (2000) 

”Någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper 
till en uppgift som man gemensamt har att genomföra”. 

SOU 2006:65 

 
I dagens utmaningar med att bygga hållbara och demokratiska samhällen lyfter 
många samverkan som en effektiv strategi.1 Genomförs samverkan på rätt sätt, 
skapas innovativa lösningar och synergier mellan aktörer så att de tillsammans kan 
producera mer än summan av vad deras separata effekter skulle gett2. 
Men vad är egentligen samverkan och vilken slags kunskap krävs för att använda 
sig av samverkan som en strategi för utveckling?  Här presenteras några tongivande 
teorier med fokus på arbetssätt och verktyg; dialog, processledning, 
systemtänkande3, utveckling och (organisatoriskt) lärande4. För att anknyta till 
Göteborgs stads pågående arbete hänvisas även till Göteborgs stads modell5 för 
samverkan med civilsamhälle och näringsliv med. 

Definition av samverkan 
Även om arbetet med samverkan inte är något nytt fenomen så innefattar begreppet 
många olika grundläggande egenskaper som kan förstås på olika sätt.  
Socialstyrelsen upplevde 2011 att det fanns en brist på enhetlig terminologi av 
innebörd gällande: samverkan, samarbete, samordning, samråd och 
synkronisering. Det ledde till en remissrunda och rekommendationer för att främja 
en mer samstämmig tolkning av innebörd. 

 
1 Kooiman (1993:4). 
2Donahue & Zeckhauser, 2011.   
3 Flood, R (2006) The relationchips of “Systems thinking” to Action Research 
4 Argyris, C & Schön, D (1996) Organizational learning II; Theory, Method and Practice 
och Kolb D. A (1983) Experiental Learning:Experience As the Source of Learning and 
Development. Folke med flera, 2002 
5 Göteborgs stads modell för samverkan med civilsamhälle och näringsliv 
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Bild: Socialstyrelsen remiss kring terminologi 
 

I Göteborgs Stads utbildning i att leda processer och möten i samverkan inledde 
man också med att reda i begreppen. I matrisen nedan kan man se att samexistens 
och samarbete är på en mer relationsnivå och samordning och samverkan hamnar 
på en organisationsnivå. 
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Ledarskap och styrning 
Danermark menar att ett engagerat ledarskap är avgörande i samverkansprocesser. 
Han menar att för att driva ett hållbart arbete med samverkan är ett strategiskt 
perspektiv en förutsättning och när både den operativa och strategiska nivån finns 
med ökar ambitionen och motivationen för alla parter.6 Ett arbete där hög grad av 
samverkan ingår ställer andra krav gällande planering och ledning av 
verksamheten7. Fler oväntade problem och utmaningar kan uppstå. Det krävs högre 
grad av lyhördhet från ledning eftersom en samverkansprocess inte kan planeras i 
detalj i förväg. Danemarks forskning visar på att medarbetare ofta upplever 
samverkan som något negativt och känner sig vilsna inför uppgiften. Ledning kan 
stötta medarbetare och främja samverkan genom insyn i den operativa processen 
och möjlighet att sätta in rätt resurser då exempelvis samverkan i vissa perioder tar 
mer tid än beräknat.  

Kommunikation och dialog 
Precis likt en hållbar samverkansprocess menar Nilsson & Waldemarson8 att god 
kommunikation bygger på jämlikhet och respekt och ett gemensamt sökande efter 
ett ömsesidigt klargörande. När man fördjupar sig i teorier kring kommunikation 
och dialog får man också lära sig mycket om användbara förhållningssätt och 
förklaringsmodeller gällande varför det ibland kan upplevas så lätt att samarbeta 
och hur det lika ofta kan kännas svårt eller omöjligt. Anders Engquist9 förklarar att 
kommunikation rent språkligt betyder ”göra gemensamt” och att ”dela” med någon 
annan vilket precis är det vi gör när vi vill bygga hållbar samverkan. De 
kommunicerande behöver alltså tala tills de förstår vad var och en menar och 
ömsesidig förståelse hänger på hur parterna definierar verkligheten men inte 
nödvändigtvis att de måste ha en gemensam uppfattning av den. Ett annat sätt att 
säga detta är att envägskommunikation är information men hur informationen 
uppfattas beror på hur den tas emot.  
Enligt Anders Engqvist är användbara förhållningssätt för att främja dialog; 
öppenhet, prestigelöshet, ärlighet och aktivt lyssnande. I aktivt lyssnade bekräftar 
vi att vi förstått men är också noggranna med att fråga om vi verkligen har förstått 
samma sak. I arbetet med att bygga samverkan kan hinder förebyggas genom att 
omsorgsfullt planera inför ett möte. Fundera över vad som krävs för att skapa så 
jämlika förutsättningarna som möjligt för alla parter. 

 

 
6 Danemark (2000) 
7 Danemark och Kullberg, 1999 
8 Nilsson och Waldemarsson 2016 
9 Anders Engqvist, 1994   
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Bild: Svårigheter med kommunikation. Nilsson & Waldemarson, Haney, Bakhtin.10  

Olika maktförhållanden mellan människor och grupper påverkar dialogens kvalitet. 
Om situationen är ojämlik, där en dominerar och den andra är i underläge skapas 
ett destruktivt mönster och konflikt istället för förståelse.11 Danermark ger exempel 
på hur maktförhållanden ofta visas sig när personer med olika roller eller 
yrkeskategorier skall mötas för att samverka. Det kan uppstå problem då olika 
yrkesgruppers ord väger olika tungt eller när olika professioner har sitt ”språk”. 
Språket visar även hur insatt du är i ett visst ämne och vilka värderingar du har. I 
en samverkansprocess bör det finnas en strävan att hitta en balans mellan att 
använda ett ändamålsenligt språk och ett onödigt krångligt språk men också se 
olika ”språk” och ordval som ett sätt att lära känna varandra. Om vi kommunicerar 
kring våra olika perspektiv utifrån respekt och nyfikenhet gynnas 
samverkansprocessen och vi kommer närmare våra mål.  
 

Systemteori, utveckling och lärande 
IBA (Inquiry Based Approach) är ett frågebaserat arbetssätt med lärande för 
förändring i fokus12 som syftar till att effektivisera arbetet med att lösa komplexa 
samhällsutmaningar13. Handboken, ”att leda samverkan” visar på olika 
processdesigner och metoder som både utgår ifrån aktionsforskning, att lära 
tillsammans med dem som forskningen berör, och systemtänkande14. 
Systemtänkande blir en användbar ram eftersom lösningen på problemet kräver att 

 
10 Nilsson & Waldemarson 2016, Haney, Bakhtin 1986 
11 Anders Engqvist, 1994   
12 Westin, Calderon, Hellquist, 2016, Att leda samverkan, en handbok för dig som vill hantera komplexa 
samhällsutmaningar  
13 Westin med flera, 2014, Rittel & Webber 1973 
14 Archer, 2007 
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alla delar; kunskap och perspektiv från olika aktörer, olika sektorer och 
administrativa nivåer, utgör en helhetsbild där varje del är integrerad i ett 
dynamiskt system15.  

 

Bild: Verktyg för en systemtänkare (designerseries.org) 16 

Processen, då fler aktörer tillsammans skall skapa en förståelse för helheten, 
gynnas av ett iterativt och reflexivt förhållningsätt, ett öppet utforskande17 och 
lärande, där varje aktör kan inta ett kritiskt perspektiv till både sin egen och andras 
uppfattning av ett system. Genom ett IBA arbetssätt menar författarna att kan man 
öka förståelsen av aktörers olika perspektiv till att engagera sig, vilket i sin tur 
tydliggör roller och en bild av vad som krävs för att nå ett gemensamt formulerat 
mål och effektiva innovativa insatser.   

Samverkan som process  
Samverkan drivs, precis som när man bygger relationer, som en process och om 
man vill komma snabbare framåt krävs processledning. 

Bild: Process i IBA arbetssätt 

 
15 Flood, 2006 
16 https://sv.designerseries.org/trends/tools-for-systems-thinkers-the-6-fundamental-concepts-of-systems-
thinking-f15b21/ 
17 Kolb, 1984 

Förbereda Engagera Genomföra Institutionalisera
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 Det finns många olika slags modeller eller processdesigner för att driva samverkan 
framåt, i IBA arbetssätt inleds processen18 med att förbereda för samverkan, efter 
det; engagera samarbetsparter, genomföra och till sist institutionalisera nätverk, 
insatser och verksamheter.  

För att kunna lösa problem tillsammans (collaborative learning19) krävs ett iterativt 
och lärandebaserat förhållningssätt. Gruppen använder sig av lärandeloopar för att 
främja det reflexiva arbetssättet.          

 

Bild: Lärandeloopar från IBA arbetssätt 

 

En annan, lite vanligare processmodell, är Arne Erikssons samverkanstrappa som 
tydliggör de olika nivåerna av samverkan och varje trappsteg har sina specifika 
utmaningar och resultat. Man kan inte hoppa över ett trappsteg men det finns inte 
heller inte något egenvärde i att röra sig högre upp i trappan. Det finns en poäng i 
att använda trappan för att definiera var man bör lägga ambitionen. Kanske är inte 
alltid målet med processen att uppnå samhandling, vilket är det sista steget i 
trappan. 

Bild: Tolkning av Arne Erikssons samverkansstrappa med definitioner av vad de olika 
stegen innebär. 

 
18 Westin, Calderon, Hellquist, 2016, Att leda samverkan, en handbok för dig som vill hantera komplexa 
samhällsutmaningar 
19 Harding-Smith, T. (1993) Lee, C.D. and Smagorinsky, P.(Eds.). (2000). 
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Göteborgs stads modell för samverkan med 
civilsamhälle och näringsliv 
Tillsammans med aktörer från näringsliv och det civila samhället producerade SDF 
Västra Göteborg, under 2015-2018, en modell för samverkan. Huvudanledningar 
till att arbeta med samverkan som strategi var kopplade till målen med att bli en 
jämlik stad; öka inflytande och delaktighet för att ge mer “rätt” service och få 
bättre förutsättningar för att klara av de ekonomiska utmaningar som offentlig 
sektor står inför. Moa Säf, som var en av de som drev arbetet, poängterar att 
modellen framför allt skall ses som ett förhållningssätt och hur vi agerar i 
samarbetet är det viktigaste.20 I modellen poängteras ett normkritiskt 
förhållningssätt och framgångsfaktorer som nämns är; dialog, mod och tålamod, 
involvera mångfald, dela på makten och att testa småskaligt,  

Stödjande strukturer 
Sista delen av modellen visar på de förutsättningar som krävs för att en stadsdel 
skall kunna arbeta med förhållningssätt och arbetsmetoder som modellen kräver.   

 

Bild: stödjande strukturer 

Ledning driver: Politikerna och förvaltningsledning har prioriterat arbetet och 
arbetssättet. Att jobba med förvaltningskulturen är viktigt eftersom 
förhållningssättet är centralt i modellen. Förvaltningen har haft processledare som 
arbetar enligt modellen och stöttar andra att göra det också. 

Innovationskultur och ledarskap som stödjer: Olika slags insatser för att skapa 
strukturer som gynnar innovation. Bred utbildningsinsats för chefer och 
nyckelpersoner.  

Brukarfokus: Utgångspunkten är att möta brukarnas och invånarnas behov på flera 
sätt. Metoder för medskapande är t.ex. tjänstedesign för brukarstyrd 

 
20 Modell för samverkan med civilsamhälle och näringsliv, SDF Västra Göteborg. Läs och ladda ner den här: 
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/54d3332d-d384-4a7d-a414-
1549047b6a66/2018+10+04+Västra+Göteborgsmodellen.pdf?MOD=AJPERES 
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verksamhetsutveckling och personal som är processledare och har kompetens att 
utbilda medarbetare i brukarstyrd verksamhetsutveckling 

Tillit och dela på makten: Tillitsstyrning är en prioriterad fråga och man utgår ifrån 
att om vi delar på makten med andra aktörer når vi längre och blir bättre.  

Finansiering: Medel är avsatta för samverkan med civilsamhället och för att 
stimulera innovationsarbete man söker aktivt extern finansiering 

Kommunikation och kunskap. Det skall vara tydligt vad vi vill uppnå och 
budskapet bör upprepas många gånger och i alla kanaler (möten, intranät, film 
mm). Viktigt att lyfta lärandeexempel av samverkan. 


