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Wicked problems 

• Lätt att definiera 

• Okontroversiellt 

• Beprövade lösningar finns 

• Inget behov av samskapande 

• Svårdefinierat 

• Omstritt 

• Inga färdiga lösningar - 

innovation behövs 

• Samskapande centralt 



Samverkan i iterationer 



Kritiken mot samverkan 

• Ansvarsutkrävande och legitimitet 

• Naivitet när det gäller makt och konflikt 

• Brist på konkreta resultat 



Vad är kompetens att leda 

samverkan? 

• Processdesign 

 

• Facilitering 



Analysera förutsättningarna! 

Analysnivå Frågor 
Institutionerna • Vilket utrymme för samverkan ger formella 

regelverk? 

• Vilket utrymme för samverkan ger informella 

normer och arbetssätt? 

• Vilka resurser finns för samverkan och för 

åtgärder? 

 

Aktörerna • Vilken makt, kompetenser och drivkrafter har de 

viktigaste aktörerna? 

• Vilka relationer har de viktigaste aktörerna? 

• Vilka åsikter har aktörer om frågan och lösningar? 



Gemensamma 

frågeställningar 

Öppna upp Samla ihop Öppna upp Samla ihop 

Samverkansrytmen 

Ison, R. (2010). 

Blackmore, C. (2007).  



Initial frågeställning 
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Hur svårt ska vi göra det för oss? 



Hur förhåller vi oss till spänningar? 

Agonistisk planering 

 

• Det kommer alltid att finnas konflikt 

och maktskillnader 

 

 

• Samverkan handlar om att hantera 

makt och konflikt legitimt 

 

Kommunikativ planering 

 

• Konflikt och makt går att 

övervinna med kommunikativ 

rationalitet 

 

• Samverkan handlar om att skapa 

förutsättningar för verklig dialog 



Att arbeta med både konsensus 

och agonism 

Problembeskrivning Önskat resultat Åtgärdsalternativ 



När är maktrelationer legitima? 

’[…] the task is the more complex one of deciding when 

the very same process of power is desirable and when it 

constitutes domination.’  

(Haugaard, 2015: 147) 

 

T ex:  

i) När maktrelationer är generaliserbara och 

förutsägbara 

ii) När ingen aktör används som ett medel för att nå en 

annan aktörs mål 



Om samverkansprocessers 

legitimitetet 

Bedöms utifrån möjlighet till inflytande och resultat 

(Scharpf 1999) 

 

Källor till legitimitet (anpassat från O’Neil 2001): 

1. Formell representation 

2. Expertis 

3. Direkt deltagande 

4. Informell representation 

 

 



Ansvarsutkrävande i samverkan 

(Hertting och Vedung 2012) 

Internt Externt 

Horisontellt Kan organisationerna i 

samverkan utkräva ansvar av 

varandra? 

Kan ansvar utkrävas av 

medlemmar/väljare/ 

aktieägare etc? 

Vertikalt Kan ansvar utkrävas internt i en 

organisation som deltar i 

samverkan? (t ex i linjen eller  

mellan mor- och dotterbolag) 

Kan ansvar utkrävas av 

extern 

beställare/finansiär? 



Länkar till handbok och utbildning på 

www.swedesd.uu.se 

 

 

 

Hör gärna av er med frågor: 

alexander.hellquist@swedesd.uu.se 

 

 

 


