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Den här studien handlar om hur de idéburna organisationerna i Östersund ser på begreppet 

samverkan, vilka risker som finns med samverkan, samt hur meningsskapandet sker bland 

individerna kring samverkan.  

 

Studien bygger på en kvalitativ metod där datainsamlingen har bestått av intervjuer från sex 

personer från de idéburna organisationerna, samt en observation som genomfördes under ett 

samverkansmöte. För att analysera resultatet har teori om symbolisk interaktionism med en 

fördjupning i Weicks teori om meningsskapande används. Dessa teorier har bidragit till en förståelse 

kring hur individerna uppfattar och skapar mening kring samverkan och dess risker. 

 

Resultatet visar att det finns gemensamma drag kring uppfattningen av begreppet samverkan och 

dess risker. Samverkan definieras som; gemensamma mål, tydligt syfte, informationsutbyte, 

utveckling av personliga relationer och lösa uppgifter tillsammans. Riskerna har identifierats och 

kategoriserats som; relationsrelaterade risker, risker med intressekonflikter och personliga risker. 

Resultatet visar även att individerna i huvudsak skapar mening av samverkan genom tidigare 

erfarenheter av samverkan, interaktion med andra i form av skapande av personliga relationer, 

konstruktion av ny identitet i en ny kontext. Även genom hur individerna tolkar information och till 

sist genom att samverkan ses som en ständigt pågående process.  
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1. Inledning 

 

Flyktingsituationen ses idag som en av vår tids största utmaningar. Enligt statistik inkom 162 877 

asylsökningar till Sverige år 2015, vilket gör att det här är den största “flyktingkrisen” sedan andra 

världskriget. Det här leder till att samverkan både nationellt, regionalt och lokalt blir viktigt för att 

lösa situationen på bästa tänkbara sätt. Det eftersom att samverkan mellan olika organisationer kan 

ses som nödvändig för att möta samhälleliga problem. Den här nödvändigheten bygger på att många 

problem ses som komplexa vilket kräver insatser från flera organisationer och även ett gemensamt 

ansvarstagande (Krisinformation 2016; Dagenssamhälle 2015; Lindberg 2009:39; Migrationsverket 

2016).   

 

Uhr (2011:13) menar att det komplexa samhället vi lever i idag skapar beroendeförhållanden mellan 

aktörer från samhällets alla delar. Han menar att det komplexa samhället skapar relationer mellan 

myndigheter, ideella organisationer, trossamfund, näringsliv och enskilda individer. Då krissituationer 

kan uppstå ställs krav på samverkan mellan dessa olika aktörer, både interorganisatorisk samverkan 

och mellanorganisatorisk samverkan. Danielsson, Johansson och Eliasson (2011:12) menar att 

samverkan är ett handlingssätt mellan olika aktörer för att nå ett gemensamt syfte, dock poängterar 

Danielsson et al. att begreppet samverkan är mångfacetterat och kan därför ses utifrån flera olika 

synsätt. Även Uhr (2011) problematiserar samverkansbegreppet och menar att det inte finns några 

exakta begreppsdefinitioner samtidigt som han menar att begreppet kan ha olika innebörder för 

olika personer. Mer konkret utgår olika aktörer utifrån olika perspektiv och tolkningar.  Det här kan 

påverka arbetet med att planera och tillämpa samverkan. 

 

Att sträva efter en enhetlighet kring samverkansbegreppet kan innebära vissa svårigheter. Problemet 

ligger dock inte i att försöka nå en enhetlighet kring begreppet utan problem uppstår när 

likformighet uppnås. Grunden till detta problem är att samhället ständigt förändras och att 

begreppet till viss mån måste vara öppet för nya tolkningar. Dock är det av vikt när olika individer och 

organisationer interagerar med varandra att det finns ett gemensamt intresse för att det ska kunna 

uppnås en bas för samverkan (Uhr 2011:11-13). 

 

I händelse av en kris uppstår ett viktigt omhändertagande arbete som pågår under och efter en kris, 

där de idéburna organisationerna är verksamma. När olika aktörer ska samverka vid en kris, likt 

flyktingsituationen, kan det enligt Danielsson et al. (2011:5) uppstå vissa svårigheter. Till dessa 

svårigheter nämns kunskapsbrist, att vissa inkluderas i samverkan medan andra exkluderas och att de 
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uppstår oklara gränser mellan aktörerna. Strävan efter en gemensam lägesbild som anledningen att 

samverka är inte heller alltid optimalt enligt forskarna.  

 

Den här studien berör ett nystartat projekt mellan idéburna organisationer i Östersund. Syftet med 

det projektet är att samverka kring den flyktingsituation som existerar i samhället. Med idéburna 

organisationer menas de organisationer som bygger sin verksamhet på en idé eller tanke, inte är 

vinstdrivande, är separerade från staten och måste bestå av någon form av frivillighet eller bidrag 

(Wijkström & Lundström 2002:4, 8). Framförallt fokuserar studien på vilken innebörd begreppet 

samverkan har för de olika individerna inom de idéburna organisationerna samt om det finns några 

risker med samverkan. Vidare undersöks hur meningsskapandet sker, bland individerna inom de 

idéburna organisationerna, kring samverkan. 

 

1.1 Problemdiskussion 

I strävan efter att nå en effektiv och bra hantering av en kris kan det vara ett problem om det inte 

förekommer en bra samverkan mellan inblandande aktörer. Samverkan blir därför nödvändig 

mellan exempelvis idéburna organisationer i arbetet att så effektivt som möjligt hantera en kris. 

Organisationer, individer och aktörer som arbetar tillsammans kräver ett ömsesidigt språk och en 

gemensam förståelse för att utveckla en krishantering som är så effektiv som möjligt och för att det 

inte ska uppstå missförstånd och konflikter mellan dessa. Det här eftersom att man bland annat har 

sina egna tolkningar av termer inom samhällsskydd och beredskap. Förmågan att hantera en kris 

kommer även att stärkas om organisationer, individer och aktörer agerar tillsammans på likvärdiga 

grunder och på ett strukturerat sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (2014) 

menar att samhället och kunskapsfronten inom samverkan står under ständig utveckling, där de 

menar att även behoven inom området förändras. Det här medför enligt MSB att grunderna i detta 

kräver en kontinuerlig revidering (MSB 2014:9-10). 

 

Enligt Uhr (2011:11) är samverkan ett begrepp vars innebörd är relativt svårfångad. Han menar att 

samverkan är ett begrepp som används intensivt, men där det förekommer få diskussioner kring 

begreppets exakta betydelse. Vi ser därför att vår studie är relevant att genomföra då vi vill öka 

förståelsen kring bland annat begreppet samverkan och vilka risker som kan uppstå i en samverkan. 

Vi har även identifierat vissa kunskapsgap som finns inom forskningen som kommer att redogöras för 

under punkt 2.5.3, nedan. Bland annat så domineras forskningen gällande frivillighet/idéburna 

organisationer i krishantering och krisberedskap av amerikaner och vad vi känner till så finns ingen 
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specifik forskning där man undersöker risker med samverkan. Det här medför också att vår studie 

därmed blir relevant att genomföra. 

1.2 Syfte 

Avsikten med den här studien är att bland individerna i de idéburna organisationerna som deltar i 

Östersunds samsverkanprojekt studera begreppet samverkan. Mer konkret är syftet med studien att 

undersöka hur individerna uppfattar begreppet samverkan och vilka risker som kan uppstå i 

samverkan. Vidare undersöks hur meningsskapandet sker bland individerna inom de idéburna 

organisationerna kring samverkan. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur uppfattar individerna i de idéburna organisationerna begreppet samverkan? 

• Vilka risker upplever individerna i de idéburna organisationerna att det finns i arbetet med 

att uppnå en samverkan?  

• Hur skapar individerna inom de idéburna organisationerna mening genom samverkan? 

1.4 Avgränsningar 

Studien har som avsikt att studera individerna inom de idéburna organisationerna i 

samverkansprojektet kring flyktingsituationen i Östersund. Det här eftersom att syftet med studien 

är att undersöka individerna i de idéburna organisationernas uppfattningar kring samverkan och vilka 

risker som kan uppfattas i samband med denna.  

 

Den här studien hade alternativt kunnat studera samverkan mellan de idéburna organisationerna och 

kommunen, dock hade detta fokus inneburit ett vidare perspektiv. Anledningen till att enbart 

studera samverkan mellan de idéburna organisationerna i Östersund grundas i att de enbart är de 

idéburna organisationerna som ingår i det nystartade samverkansprojektet.  

 

Med väletablerade organisationer menas de idéburna organisationer som är erkända och väl 

förankrade i samhället. Till detta ställningstagande har organisationerna Rädda Barnen, Röda korset, 

Frälsningsarmén, Svenska kyrkan och Stiftelsen Jamtli valts. Vidare görs avgränsningen till de här 

organisationerna då flyktingsituationen är en del av deras vardagliga arbete i dagsläget och därför ses 

samverkan inom och mellan organisationerna som nödvändig och viktig.  
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2. Bakgrund 

 

I bakgrunden kommer områden som anses nödvändiga att förklaras. Det här för att skapa en bättre 

förståelse för denna studie. Här berörs bland annat begreppsförklaringar, det svenska 

krishanteringssystemet, begreppet samverkan, de olika idéburna organisationerna som ingår i 

studien och vilka principer de står för.  Avslutningsvis kommer tidigare forskning presenteras från ett 

urval av studier som gjorts.  

 

2.1 Begreppsförklaringar 

Kris: syftar till något som händer i verkligheten, just nu eller som har inträffat, och som ofta är förknippat till 

problem hos en organisation, relationer och politik. I den här studien har vi valt en definition av kris, där en 

kris ses som en situation som är svårhanterligt (Olofsson & Rashid 2009:21; Smith 2006:1). 

 

Risk: Denna studie bygger på en definition av risk där “risk är möjligheten, eller upplevelsen av möjligheten, 

att mänsklig handling eller andra händelser leder till konsekvenser som påverkar något som människor 

värdesätter” (Olofsson & Rashid 2009:22).  

 

2.2 Det svenska krishanteringssystemet 

Det svenska krishanteringssystemet har genom åren drabbats av ett antal allvarliga händelser, bland 

annat flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004, stormen Gudrun 2005 och branden i Västmanland 

2014. Hoten mot det svenska samhället (typen, upplevelsen och definitionen) har förändrats över tid 

och idag är det så kallade extraordinära händelser och allvarliga olyckor som är i centrum (bland 

annat terrorism). Hoten mot det svenska samhället har alltså förändras då det förr var mer fokus 

riktat mot väpnat hot (Olofsson & Rashid 2009:13-14). En extraordinär händelse definieras enligt 4 § 

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap som “En sådan händelse som avviker från det normala, innebär en 

allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och 

kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting”. 

 

Efter en rad olika händelser i det svenska samhället har Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB), fått i uppdrag från regeringen att skapa förutsättning för en stärkt krisberedskap. 
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Det här eftersom bland annat branden i Västmanland 2014 och den pågående flyktingsituationen, 

visade/visar på en bristfällig hantering.  Branden i Västmanland 2014 visade exempelvis på en 

bristfällig hantering bland annat genom otydlig information mellan involverade aktörer och otydliga 

roller och ansvar. Därför har MSB i sin rapport “Ansvar, samverkan och handling” bland annat 

föreslagit att de tidigare grundläggande principerna för samhällets krisberedskap, ansvarsprincipen, 

likhetsprincipen och närhetsprincipen, delvis ska ersättas. Istället ska nu ansvarsprincipen, 

samverkansprincipen och handlingspricipen vara vägledande för hur samhällets aktörer ska 

förebygga och hantera kriser, olyckor och andra samhällsstörningar (MSB 2015:7; MSB 2016a:5). 

• Ansvarsprincipen innebär att aktörer som i normala situationer besitter ett ansvar, har också 

ett ansvar för att verksamheten fungerar inför och under en kris.  

 

• Samverkansprincipen innebär att aktörer som påverkas och involveras av en kris måste 

samverka med varandra för att säkerställa dels effektivt resursutnyttjande och dels god 

samordning för att så effektivt som möjligt kunna hantera krisen.  

 

• Handlingspricipen innebär att aktörer ska ta till nödvändiga åtgärder i osäkra situationer då 

brist på information föreligger och de ska även agera proaktivt. 

 

I den nuvarande flyktingsituationen ansvarar staten för asyl- och flyktingmottagandet i Sverige. Alla 

kommuner och landsting i Sverige arbetar med att dels skapa ett så bra mottagande som möjligt för 

de asylsökande människor som kommer hit, och dels med att integrera de nyanlända med 

uppehållstillstånd. Med andra ord sker mycket av det konkreta arbetet i kommunerna och 

landstingen och därför är det av stor vikt med en god samverkan mellan dessa. Det är dock även 

viktigt med samverkan med och mellan andra organisationer (exempelvis arbetsförmedlingen) och 

idéburna organisationer så att de krav som åligger kommunerna och landstingen uppfylls (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2016). 

 

Enligt MSB bygger det svenska krishanteringssystemet till stor del på medvetenhet och förståelse 

bland enskilda individer gällande de hot och risker som det svenska samhället står inför. 

Flyktingsituationen ställer väldigt höga krav på hela samhället vilket medför att många verksamheter 

ställs under hård press. MSB menar att det krävs att alla inblandade aktörer arbetar tillsammans och 

samverkar för att arbetet med flyktingsituationen ska ske så effektivt som möjligt. På grund av detta 

har därför MSB fått ett uppdrag från regeringen där dem ska samordna ansvariga aktörers hantering 
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av denna situation. Vidare menar MSB att de idéburna organisationerna utgör en väldigt viktig del i 

det svenska samhällets krisberedskap, då som en förstärkningsresurs (MSB 2016b; MSB 2016c). 

2.2.1 Östersunds kommuns krisberedskap och flyktingsituationen 

Östersunds kommun har två olika ansvar när det kommer till kriser. Det första är verksamhetsansvar, 

vilket innebär att ansvaret för att hantera krisen ska ligga hos de verksamheter som är närmast 

berörda. Det andra är det geografiska områdesansvaret där kommunen, inom det geografiska 

området, ska samordna och prioritera åtgärder i en kris. Överlag handlar det om att Östersund ska ha 

en god krishanteringsplan för att vara förberedda på de kriser som kan inträffa. Denna krisberedskap 

ska i största möjliga mån minimera skada på människa, miljö, hälsa och egendom (Östersunds 

kommun 2016a). 

 

Under 2015 tog Östersund kommun bland annat emot 130 ensamkommande barn och ca 60 

ankomstbarn. Den rådande flyktingsituationen ledde till att kommunen under hösten 2015 fram till 

och med december 2015 hamnade i ett krisläge. Trots att att den krisledning som verkställdes under 

perioden hösten 2015- december 2015 avslutades, kvarstår stora utmaningar för att göra situationen 

för flyktningarna så bra som möjligt (Östersunds kommun 2016b). 

 

2.3 Samverkan 

Samverkan är en nödvändighet som vuxit sig allt starkare med tiden. Det här eftersom att 

verksamheter ska kunna bli framgångsrika och inte brista i sina uppdrag och processer. Samverkan i 

dagens samhälle ses som ett krav från omvärlden för att på så vis kunna tillgodose behov och 

hantera olika händelser och på så vis skapa legitimitet. Lindberg (2009) menar att begreppet 

samverkan innebär en social företeelse som förutsätter en interaktion mellan människor. Författaren 

menar att interaktionen kan ske spontant eller vara planerad och strukturerad i förväg. Sammantaget 

menar Lindberg (2009) att samverkan innebär “aktiviteter där någon form av gräns överskrids och 

sker kring något och har ett syfte”. Johansson, Karlsson, Oscarsson och Danielsson (2015) menar att 

begreppet samverkan inom krisforskningen beskrivs som “en gemensam aktivitet med syfte att 

exempelvis åstadkomma effektivare räddningsinsatser” (Lindberg 2009:11, 27, 29-30; Johansson et 

al. 2015:12).  

 

I regeringens proposition “Stärkt krisberedskap” (2007:15-17) kan man läsa att det krävs en mer 

stärkt samverkan vid hantering av kriser på såväl lokal, regional som nationell nivå. Det här eftersom 
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att krisen som helhet måste hanteras på ett så effektivt sätt som möjligt och då krävs det en god 

samordning och samverkan mellan inblandade aktörer. Aktörerna måste med andra ord försäkra sig 

om att det föreligger samma uppfattning gällande vad som har inträffat och hur krisen i fråga 

kommer att utvecklas. Det här för att veta vilka prioriteringar som ska utföras samt vilken inriktning 

som man bör ha för valda åtgärder. Detta innebär att man är väldigt beroende av bland annat 

information från varandra och att arbetet alltså måste samordnas före, under och efter en kris för att 

säkerställa en så god hantering av en eventuell kris som möjligt. 

 

2.4 Idéburna organisationer 

Idéburna organisationer används som ett samlingsbegrepp för det organisationer som bygger sin 

verksamhet på en idé eller tanke. Mer specifik ska de inte vara del av ett vinstdrivande företag, de 

ska vara separerade från staten och måste bestå av någon form av frivillighet eller bidrag, vilket i sin 

tur ligger till grund för dessa organisationers drivkrafter. Vanligt förekommande är att placera de 

idéburna organisationerna och de ideella organisationerna under samma domän, vilket brukar 

betraktas som den ideella sektorn. Dock menar Wijkström och Lundström (2002) att även stiftelser, 

fackföreningar, religiösa samfund, kyrkor och politiska partier ingår under den ideella sektorn. Vidare 

poängteras att organisationer som är statliga eller kontrolleras av ett företag inte ingår under den 

ideella sektorn (Wijkström & Lundström 2002:4,8, 78-79, 103). 

 

De idéburna organisationerna som ingår i den här studien är: Rädda Barnen, Röda korset, 

Frälsningsarmén, Stiftelsen Jamtli och Svenska kyrkan. 

2.4.1 Rädda Barnen 

Rädda Barnen arbetar ständigt med att deras insatser ska resultera i att barn och unga ska få det 

bättre och att de ska få ett större inflytande över sina liv samt en bättre framtid. Vidare arbetar 

Rädda barnen med att lösa problemen långsiktigt och för gott, och alltså inte bara tillfälligt. Deras 

uppdrag är med andra ord att verka för väsentliga förbättringar i hur barn behandlas. Rädda barnen 

arbetar utifrån målet; ”En värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet, skydd 

och rätt till delaktighet” (Rädda Barnen 2016). 

2.4.2 Röda korset 

Röda korset finns över hela världen och är dessutom världens främsta katastroforganisation. Röda 

Korset arbetar med och kämpar för att rädda liv och skapa hopp i Sverige och även i övriga världen, 

där miljontals frivilliga är med och hjälper till. I sitt arbete så delar de bland annat ut mat och bidrar 
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med medmänsklig värme. Röda Korset finns på plats i 189 länder och över hela Sverige för att hjälpa 

och stötta människor. De hjälper människor som drabbats av personliga katastrofer eller kriser, som 

flytt eller flyr undan krig och förföljelser eller människor som helt enkelt är ensamma. (Röda korset 

2016). 

2.4.3 Frälsningsarmén 

I Sverige finns Frälsningsarmén i ungefär 100 städer med 196 verksamheter där de bedriver 

församlingsverksamhet med gruppaktiviteter och gudstjänster för alla åldrar. Vidare bedriver även 

vissa av verksamheterna öppet socialt arbete som främst riktar sig mot olika målgrupper utifrån 

deras behov. Exempel på uppdrag kan vara insatser för ungdomar, barn och kvinnogrupper. Det finns 

även ytterligare 23 sociala institutioner som har jour dygnet runt, som riktas främst mot missbrukare 

(Frälsningsarmén 2013).   

2.4.4 Stiftelsen Jamtli 

Stiftelsen Jamtli är en relativt stor och varierad verksamhet i Östersund som utvecklats under mer än 

100 år. Jamtli drivs av en stiftelse där Östersunds kommun, Jämtlands läns landsting, Hembygda och 

Jämtlands läns konstförening ingår. Målsättningen för Jamtli är att alla ska kunna ha tillgång till dels 

kulturarvet och dels Jamtlis utställningar, aktiviteter och program. Vidare är ambitionen för Jamtli att 

vara välkomnande och transparent (Jamtli 2016). 

2.4.5 Svenska kyrkan 

Svenska kyrkan arbetar efter tre huvudprinciper: att människan inte ska kränkas, fred och försoning i 

världen och till sist rättvisa och hållbarhet. Svenska kyrkan beskriver sig själva som medmänniskor 

och deras ansvar ligger i att värna om människor liv oavsett bakgrund, tradition eller religion.  Vidare 

har Svenska kyrkan erfarenhet av att möta människor i sorg vilket leder till att de är på plats vid kriser 

och katastrofer och bedriver sitt arbete före, under och efter en kris. Denna krisberedskap bygger på 

bland annat samverkan och samordning mellan flera aktörer lokalt, regionalt, nationellt och 

internationellt (Svenska kyrkan 2016a; Svenska kyrkan 2016b; Svenska kyrkan 2016c). 

 

2.5 Tidigare forskning 

Begreppet samverkan har inom forskningen, som även nämns ovan, ingen entydig definition utan 

benämns ofta olika. Forskning inom krishantering har visat att betydelsen av den sociala kontext, i 

vilket en kris sker, är en aspekt som ofta förbises. Att hantera en kris i skuggan av ett icke fungerande 
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krishanteringssystem är inte enkelt. Tidigare forskning visar att samverkan och kommunikation är två 

otroligt viktiga faktorer som bör utgöra basen kring en krishantering, på alla nivåer. Det här eftersom 

att samverkan mellan kommuner, nationellt försvar, idéburna organisationer, media och privata 

företag underlättade hanteringen av stormen Gudrun 2005 som skedde strax efter att tsunamin drog 

in över Sydostasien juldagen 2004 (Johansson et al. 2015:12; Enander, Hede & Lajksjö 2009:146). 

 

Kriser är oundvikliga, men de kan bidra till en “organisatorisk förnyelse” om man tar till vara på 

erfarenheterna som fås. Tidigare forskning visar att lärdomar av en kris skapar nya möjligheter för 

organisationer, i form av exempelvis ny kunskap och förbättrad hantering av en framtida kris. Samma 

studie visar även att de idéburna organisationerna i en kris är lika känsliga och sårbara som vilken 

annan organisation som helst. En idéburen organisation är dock sårbar på grund av dess beroende av 

frivillighet och bidrag. Här visar tidigare forskning att det därför är av vikt att idéburna organisationer 

är trogna och skapa tillit till bland annat sina sympatisörer, vet sin målgrupp, är ärliga och ber om 

ursäkt när så är lämpligt. Det här för att dels hantera en kris så effektivt som möjligt och dels för att 

behålla sin legitimitet (Kinsky, Drumheller & Gerlich 2014:277, 283).  

 

Vidare har det i studier som gjorts inom krisforskningen (av till exempel Patel, Pettitt & Wilson 2011; 

McMaster & Baber 2009) bland annat visat att samverkan i större utsträckning har uppmärksammats 

och anses väldigt viktig i olika krissituationer. Resultaten av de här studierna visar att det finns en 

brist på en enhetlig förståelse av komponenterna som krävs för samverkan. Forskningen har även 

resulterat i att samverkan innebär mer än enbart ett utbyte av information, och att den 

gemensamma förståelsen för helheten i en specifik situation är avgörande för om samverkan blir 

gynnsam eller ej. Dock framgår det av resultatet att samverkan är en väldigt tids- och arbetskrävande 

process (Patel et al. 2011:23; McMaster & Baber 2009:46). 

 

Det framgår även i tidigare studier att det bland annat kan uppstå en rivalitet mellan organisationer 

och ökade konflikter mellan dessa om det inte förekommer en fungerande samverkan och 

samordning eller om resurserna för att möta allmänhetens behov är otillräckliga (Granot 1999:116-

117; Enander et al. 2009:140-141). Vidare visar tidigare studier att en kris som drabbar en stor region 

som omfattas av många kommuner, likt den nuvarande flyktingsituationen, ställer höga krav på hela 

samhället. Det här gör att samverkan och samordning på alla nivåer är nödvändig för att man ska 

kunna tillgodose de krav som ställs.  Tidigare forskning visar även att utveckling av personliga 

relationer, övningar, en gemensam helhetsbild av situationen och brist på prestige är viktiga aspekter 

för att uppnå en så effektiv samverkan som möjligt och alltså på så vis en förbättrad och mer effektiv 

hantering av en kris (Kapucu & Van Wart 2006:302; Granot 1999:120; Enander et al. 2009:143). 
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York och Zychlinski (1996) har i sin forskningsstudie undersökt varför idéburna organisationer 

samarbetar med varandra trots att de även konkurrerar om resurser. Forskarna menar att samverkan 

enligt den klassiska organisationsteorin innebär en utvecklingsprocess som sker i direkt interaktion 

mellan två eller fler aktörer, i syfte att främja gemensamma mål och lösa ett gemensamt ”problem” 

som är för komplicerat för att uppnå eller lösa på egen hand. De påvisar att en samverkan mellan 

idéburna organisationer kan medföra vissa problem eller risker där det exempelvis kan uppstå ett 

beroende av andra idéburna organisationer där man måste se till varandras riktlinjer, intressen och 

behov och så vidare. Vidare menar forskarna och även andra tidigare studier inom området att 

samverkan mellan idéburna organisationer kräver planering och kontinuitet för att kunna utvecklas, 

vilket kräver bland annat såväl tid som vilja från individerna inom de idéburna organisationerna. Det 

här för att uppnå en så effektiv samverkan som möjligt (York & Zychlinski 1996:15-17; O'Toole 

1983:47; Weiss 1987:95; Jones & Pustay 1988:542-543). 

 

I Sverige finns i dagsläget inte speciellt mycket forskning om frivillighet/idéburna organisationer i 

krishantering och krisberedskap. Forskningen domineras i stället av amerikaner (Johansson et al. 

2015) och här ser vi därför ett kunskapsgap. Vidare har vi inte funnit någon forskning som specifikt 

berör samverkan och risker med samverkan, vilket har medfört att det till viss del har varit svårt att 

hitta relevanta artiklar inom området. Vårt mål med den här studien är att fylla de gap som vi 

identifierat där vi vill bidra till mer kunskap och ökad förståelse gällande begreppet samverkan och 

riskerna med samverkan. Genom att fylla de gap som identifierats så blir vår studie därför relevant 

att genomföra.  

 

I figur 2.5.3.1 nedan visas en sammanfattning av vad tidigare forskning visat, vilka kunskapsgap som 

vi, i och med tidigare forskning, har identifierat och sist vad vår studie förhoppningsvis kommer att 

bidra till. 
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Figur 2.5.3.1 Sammanfattning av tidigare forskning, identifierade kunskapsgap och vår studies 

bidrag 
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3. Teoretisk referensram 

 

I detta avsnitt kommer den teoretiska referensram som vi använd oss av att presenteras. Denna 

teoretiska referensram har legat till grund för analys av vår insamlade empiri. Först kommer en 

bakgrund till den symboliska interaktionismen ges. Sedan redogörs det för Weicks teori om 

meningsskapande som grundas i den symboliska interaktionismen. 

 

3.1 Symbolisk interaktionism  

Den symboliska interaktionismen har valts som utgångspunkt för denna studie i syfte att nå en 

djupare förståelse kring hur individerna i samverkansprojektet ser på samverkan och de risker som 

finns med samverkan. Företrädare för den symboliska interaktionismen studerar människan i olika 

sociala sammanhang och symbolisk interaktionism kan sägas bygga på tre ansatser; 

 

• Människor agerar efter vilken mening “saker” har för dem. Exempelvis skulle de olika 

aktörerna i samverkansprojektet, utifrån den här ansatsen, agera utifrån vilken mening 

samverkan har för dem. 

• Meningen för dessa “saker” skapas ur interaktionen mellan andra människor. 

• Denna mening hanteras i en tolkningsprocess av personen för att hantera saker som 

personen stöter på (Blumer 1969:1-2). 

 

Att studera vilken mening saker och ting har för människor är centralt för att förstå hur beteenden 

skapas samtidigt som det är viktigt att studera hur mening skapas av interaktion med andra. Vidare 

menar Blumer (1969) att social interaktionism har sina rötter i några centrala begrepp såsom 

mänskliga grupper, samhällen, social interaktion, den mänskliga varelsen som en aktör, objekt, 

mänsklig handling och sammankopplingar som uppstår kring handling. Det första begreppet 

mänskliga grupper och samhällen syftar till att mänskliga grupper och samhällen ska ses som 

“existerande i handling”, vilket innebär att de mångfaldiga aktiviteter som människor utför när de 

möter andra och de handskas med situationer som konfronterar dem. Människan kan alltså handla 

individuellt, kollektivt eller åt vägnar för en organisation eller grupp, och detta handlande härleds ur 

två moderna uppfattningar om samhället i sociologin, kultur och social struktur. Både kultur och 

sociala struktur utgår från vad människor gör (engagerar sig i handling), oavsett om vi pratar om 

normer, värderingar, position, status, relationer eller regler (Blumer 1969:3-4,6-7). 
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Begreppet social interaktion syftar till den process som formar mänskligt uppträdande, vilket menas 

att människor i interaktion med varandra måste beräkna och handla efter vad de i omgivningen gör. 

Begreppet objekt är en produkt av symbolisk interaktionism och kan vara allt från fysiska objekt 

(exempelvis en bok), sociala objekt (exempelvis en person) och abstrakta objekt (exempelvis moral). 

Ett objekt kan ha olika mening för olika personer och bestäms av personen i fråga efter vilka som 

finns i dennes omgivning som personen interagerar med. Människan som en handlande aktör 

förklaras bäst av Meads “jaget” genom att människan kan se sig själv som ett objekt, exempelvis som 

en student, förespråkare för en organisation och så vidare. Skapande av detta “jag” kommer från 

social interaktion genom att människan tar roller, exempelvis i en organisation. Mänskligt handlade i 

det avseende att människan kan göra antydningar till sig själv skapar ett läge där människan kan 

tolka sin omgivning för att agera, istället för att agera utefter en organisation (Blumer 1969:8, 10-

12,15). 

 

3.2 Meningsskapande 

Med bakgrund i den symboliska interaktionismen kommer här ske en fördjupning av Weicks teori om 

meningsskapande. Det här för att skapa förståelse kring hur individerna inom de idéburna 

organisationerna skapar mening genom samverkan. 

Det grundläggande konceptet för meningsskapandet innebär, bokstavligen, enligt Weick (1995) att 

man skapar mening under en viss händelse där man strukturerar och skapar en gemensam förståelse 

för det okända. Han menar att meningsskapande är socialt, som med andra ord sker i social 

interaktion. Med andra ord handlar meningsskapandet om att bland annat förstå, konstruera 

mening, begripa och att placera objekt i ramar. Mer specifikt är det en process där människor skapar 

mening av olika händelser, genom att utfallet av en viss händelse utvecklar den tidigare tolkningen av 

situationen (Weick 1995:4-6, 11).  

Meningsskapandeprocessen är pågående process, utan början eller slut. För att skapa en tydligare 

bild av vad meningsskapande är, hur processen fungerar och hur den kan misslyckas har Weick delat 

in den i sju element. Dessa element överlappar varandra, men behöver inte ha lika stor relevans i den 

process där man försöker skapa mening (Weick 1995:17-18).  

Det första elementet identitetsskapande, handlar om att meningsskapande börjar med en 

självmedveten meningsskapare. Genom behovet av att vara självmedveten om sin identitet kan 

människor skapa mening i olika situationer.  Weick beskriver det här elementet som ”How can I know 
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who I am until I see what they do?” (Weick 1995:23). Han menar att vi först kommer att observera 

den kontext som vi befinner oss i, för att sedan välja ett ”jag” eller en identitet som lämpar sig till 

denna kontext. Weick belyser att det är detta ”jag” som påverkar individens beteende och 

handlingsmönster och därmed alltså hur vi skapar mening kring olika situationer. Det här innebär 

med andra ord att det är identiteten som är ett resultat av integrationen med omgivningen (Weick 

1995:24,20). 

Det andra elementet är retrospektivet som handlar om att människor förstår verkligenheten genom 

tidigare erfarenheter. Det här innebär att vi endast kan veta vad vi gör först efter vi har gjort det. 

Weick (1995) menar alltså att våra erfarenheter grundar sig på tidigare händelser som vi givit mening 

(1995:22,24,27). 

Det tredje elementet handlar om antaganden och syftar till att individer handlar utefter de 

antaganden (tolkningar) de gör i olika miljöer som de befinner sig i. De antagande som individen gör i 

en viss miljö kan därmed skapa både möjligheter och begränsningar. Antagandena vi gör kommer 

alltså att påverka utfallet av situationen och därmed om vi kommer att skapa mening av situationen 

eller inte (Weick 1995:30-31:51). 

Det fjärde elementet kallas för social. Det här elementet handlar om att meningsskapande även är en 

social process där människor skapar mening i olika nätverk genom språk och social interaktion. Weick 

menar att vi gör tolkningar när vi påverkas av dem som befinner sig runt omkring oss och att vi 

påverkas av bland annat hur vi blev socialiserade och av vem (Weick 1995:38-39). 

Det femte elementet handlar om att meningsskapandet aldrig börjar eller slutar, den är ständigt 

pågående eftersom att människor alltid befinner sig i olika situationer. I denna pågående process 

påverkar känslorna i meningsskapandet, då en känsla av en tidigare erfarenhet kan associeras till den 

situation en människa befinner sig i nu (Weick 1995:43, 48-49).  

Det sjätte element signaler och ledtrådar handlar om att människor skapar mening av situationer 

genom att välja ut vissa signaler och ledtrådar i ett sammanhang. Valet av signalerna och ledtrådarna 

görs omedvetet och fungerar i den meningsskapande processen som referenspunkter. Beroende på 

vilka signaler och ledtrådar som väljs ut så kan därmed den meningsskapande processen skilja sig åt 

(Weick 1995:49-53).  

Sista elementet handlar om rimlighet/sannolikhet. Här menar Weick (1995) att noggrannhet i 

meningsskapande inte är nödvändig utan att meningsskapande snarare handlar om rimlighet och 
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sannolikhet. Enbart noggrannhet kan hämma handlande och därför är det viktigt att människor 

enbart behöver veta tillräckligt mycket för att gå vidare i olika projekt (Weick 1995:56-57, 60, 62). 

 

3.3 Teoriavsnittets användningsområde  

Weicks teori om meningsskapande är utgångspunkten i den här studien. Vi har därför valt att ge en 

bakgrund till den symboliska interaktionismen, eftersom att meningsskapandet grundas i denna. 

Teorierna kommer att användas i analysen bland annat genom att ge en djupare förståelse vad gäller 

synen på samverkan och riskerna med samverkan. Mer tydligt kommer Weicks teori om 

meningsskapande att användas i vår studie för att analysera och öka förståelsen för hur individerna 

inom de idéburna organisationerna skapar mening genom samverkan. Vi anser kunna skapa 

förståelse av intervjuerna och observationen genom att ställa resultatet mot Weicks element. Genom 

denna analys hoppas vi alltså kunna nå en djupare förståelse för vad begreppet samverkan innebär 

för intervjupersonerna, vilka risker de ser med samverkan samt hur mening skapas genom 

samverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 



 
 
4. Metod 

 

Detta avsnitt kommer genomgående att förklara det tillvägagångsätt som används i studien. Mer 

specifik kommer avsnittet beröra hur empirin har samlats in, bearbetats och analyserats i resultatet. 

Avsnittet behandlar även studiens metodologiska utgångspunkt, studiens validitet, trovärdighet, 

etiska riktlinjer och slutligen en metoddiskussion. 

4.1 Vetenskaplig positionering 

Inom vetenskapen talar man om två olika huvudinriktningar för att förklara världen, positivismen och 

hermeneutiken. Positivismen är en inriktning som tror på en absolut kunskap medan hermeneutiken 

bygger på en förståelse för olika tolkningar om omvärlden. Den här studien bygger på den 

hermeneutiska ansatsen, vilket innebär att studien utgår ifrån tolkningar av texter av olika slag (Kvale 

& Brinkmann 2014:74; Thurén 2007:16). 

 

Den hermeneutiska ansatsen har i den här studien används för att tolka de transkriberade 

intervjuerna och observationen. Valet av hermeneutiken som ansats grundas i att få en giltig och 

gemensam förståelse av meningen i den text som framställs från intervjuerna. Den kunskap och 

förståelse som produceras i intervjuerna eller observationen menar Kvale och Brinkmann (2014) är 

kontextuell och beroende av situationens här och nu. Här ser vi betydelsen av användandet av 

symbolisk interaktionism och meningsskapande i studien. Dessa teorier bidrar till en djupare 

förståelse kring hur människor bland annat skapar mening genom interaktion med andra och hur 

människor förstår, begriper och konstruerar mening (Kvale & Brinkmann 2014:74,78; Blumer 1969:1-

2; Weick 1995:6,11,17-18). 

 

Den hermeneutiska tolkningen beskrivs som en god cirkel där individers förståelse av den sociala 

världen är beroende av samtal, samtidigt som samtal är beroende av individers förståelse av den 

sociala världen. Vidare menar Kvale och Brinkmann (2014:373) att den hermeneutiska ansatsen kan 

tolkas utifrån tre kategorier;   

 

i. Intervjupersonerna har en egen förståelse av sina tolkningar kring intervjuämnet, i detta fall 

begreppet samverkan och riskerna med samverkan, och de intervjuas om dessa tolkningar 

 

ii. Forskaren, i detta fall vi som studenter, gör sedan sin tolkning av materialet utifrån 

intervjupersonens tolkningar 
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iii. När forskaren sedan återför dessa tolkningar kan läsaren göra sina tolkningar av materialet. 

 

Utöver den hermeneutiska tolkningen bygger även studien på en fenomenologisk ansats. Den 

fenomenologiska ansatsen eftersträvar kunskap genom att studera fenomen som bygger på 

intervjupersonens/individens egna perspektiv (Kvale & Brinkmann 2014:44). Ansatsen har här 

används genom att välja ut intervjupersoner vars erfarenheter stämmer överens med det som 

studien avser att undersöka. I den här studien innebär det individer inom de idéburna 

organisationerna som deltar i Östersunds samverkansprojekt. Den fenomenologiska ansatsen passar 

in i vår studie då den överensstämmer med vår önskan att nå en djupare förståelse för dels 

begreppet samverkan och dels för vilka risker som upplevs med samverkan. Vidare passar den 

fenomenologiska ansatsen då vi vill öka förståelsen för hur individerna inom de idéburna 

organisationerna skapar mening genom samverkan. 

4.2 Metodval 

Den kvalitativa metoden har valts till studien eftersom syftet är att förstå intervjupersonernas egna 

uppfattningar om begreppet samverkan och de risker som upplevs med samverkan. Kvalitativa 

metoder handlar om att samla in information om de fenomen som exempelvis påverkar människors 

relationer, positioner och hur de agerar. Det här uppnås genom att fråga individerna hur de tänker 

och tycker eller varför de väljer att agera på ett visst sätt. Ytterligare ett tillvägagångssätt är även att 

vara med och observera hur individerna agerar, samarbetar och interagerar med varandra (Ahrne & 

Svensson 2011:10). 

 

Ahrne och Svensson (2011:12) menar även att en kvalitativ metod enklare kan definieras genom att 

benämna den som kvalitativ empiri. Detta eftersom kvalitativ empiri omfattar intervjuer och 

observationer som metoder för insamling av empiri. Då denna studie har till syfte att undersöka 

uppfattningar, tankar och känslor om samverkansbegreppet och risker som upplevs med samverkan, 

så är intervjuer och observationer fördelaktiga som metod. Det här eftersom att dessa fenomen är 

svåra att mäta, vilket kvantitativ metod har till syfte att göra. 

4.3 Urval 

Urvalet har skett genom två steg, ett så kallat tvåstegsurval. Det första steget i urvalsprocessen är 

enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011:42) att identifiera de organisationer som är relevanta för 

studien. Detta steg följs av att välja ut relevanta intervjupersoner, vilket blir det andra steget i 
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urvalsprocessen. I den här studien valdes först de väletablerade organisationerna i 

samverkansprojektet i Östersund ut. I nästa steg valdes de individer som var direkt kopplade till de 

valda organisationerna.  

 

Vid samverkansmötet den 17 februari 2016, som hölls i Östersund, fick vi tillfälle att vara med och 

observera. Det var vid detta möte som vi fick en inblick över vilka organisationer som ansågs vara 

relevanta för vår studie. På samverkansmötet skickades en intresselista runt där de som var 

intresserade av att ställa upp på en intervju fick skriva på. I nästa steg valde vi att utföra ett 

strukturerat urval där nyckelpersonerna i de väletablerade idéburna organisationerna valdes som 

deltagare till intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014:156) beskriver att antalet personer som bör 

intervjuas i en intervjustudie väljs ut för att nå en mättnad. Denna mättnad anses vanligtvis ligga i 

intervallet 5-15 personer beroende på tid och resurser för studien. I vårt fall valdes sex personer från 

fem olika, men väletablerade, idéburna organisationer där vi ansåg att vi nådde en mättnad. 

4.4 Insamling av empiri 

4.4.1 Intervjuer 

Insamling av empiri för denna studie har bestått av intervjuer och en observation av ett 

samverkansmöte. Sex personer från fem olika idéburna organisationer i samverkansprojektet i 

Östersund har intervjuats. Intervjuerna följde en förbestämd intervjuguide (se bilaga 1). I ett mail 

som skickades ut till samtliga intervjupersoner framgick syftet med studien, konfidentialitet för de 

medverkande och att tid och plats för intervju fick utses av dem. Det här resulterade i att två av 

intervjuerna hölls i Mittuniversitetets lokaler, medan de resterande fyra intervjuerna hölls i 

respektive organisations egna lokaler. Varje intervju tog ca 30-45 minuter.  

 

Intervjuer valdes som en metod för att få en djupare förståelse av intervjupersonernas synvinkel. 

Detta för att kunna skapa mening av deras berättelser, vilket ligger i linje med syftet i studien. De 

intervjuer som genomfördes var halvstrukturerade, vilket innebär att intervjun försökte att förstå 

skildringar om samverkan och risker med samverkan i intervjupersonens berättelser. Mer specifikt 

kan sägas att en halvstrukturerad intervju inte innehåller för slutna frågor, samtidigt som den inte 

kan klassas som ett öppet vardagssamtal (Kvale & Brinkmann 2014:15,17,45). 

 

Innan respektive intervju startade så började vi med att återigen informera om studiens syfte och 

kort om etiska ställningstaganden (se även punkt 4.7). Vi informerade även att man kommer att få 

tillgång till studien när denna är färdigställd och godkänd. Därefter startades ljudbandspelaren och 
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en av oss höll i intervjun för att inte skapa förvirring för intervjupersonen. Under själva intervjun 

ställdes frågor om samverkan och risker med samverkan (se bilaga 2). Efter intervjuns slut tackade vi 

för deltagandet. I intervjuer skapas kunskap genom intervjuaren och intervjupersonens interaktion 

och samtal och det kan vara en fördel att spela in intervjuerna då detta kan hjälpa intervjuaren att 

under intervjun fokusera på samtalet och efter intervjun lyssna igenom materialet för att underlätta 

för analys (Kvale & Brinkmann 2014:34, 218). 

 

Nästa steg i processen var att transkribera materialet för att underlätta inför analys. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014:224) är transkriberingen en metod för att få ett muntligt samtal till en skriven text. 

Materialet har lyssnats igenom med största noggrannhet, där de muntliga intervjuerna har skrivits 

ner ord för ord. När alla intervjuer transkriberats klart har ljudfilerna på ljudinspelaren raderats för 

att garantera intervjupersonernas konfidentialitet.  

4.4.2 Observation 

Insamling av empiri genomfördes även med hjälp av en observation av ett samverkansmöte i 

Östersund mellan de idéburna organisationerna den 17 februari 2016. Enligt Arvastson och Ehn 

(2009:24) är observationer ett bra komplement till intervjuer eftersom att det kan vara intressant att 

studera vad människorna faktisk gör i komplement till vad de säger i intervjuerna. Observationer kan 

bidra till att observatören (forskaren) kan få reda på saker som de som observeras själva inte är 

medvetna om, så kallad “hemmablindhet”. 

 

Observationen som genomfördes kan klassas som en öppen observation, då vi på förhand hade 

informerat deltagarna om vår närvaro och syftet med vår närvaro. En nackdel med öppen 

observation är att rollen som närvarande forskare kan få en negativ effekt på deltagarnas beteenden 

under mötet och denna effekt kan göras mindre om forskaren är duktig på att samspela, “smälta in”. 

För att minska risken för “forskareffekten” valdes ett partiellt deltagande under mötet, vilket menas 

att forskaren håller en relativt låg profil samtidigt som forskaren kan delta i vissa moment, såsom 

skratta med i skämt och småprata. Genom att ha ett partiellt deltagande under observationen så kan 

man som forskare behålla sin självständighet (Lalander 2011:88-90). 

 

Som deltagande observatörer studerade vi det rumsliga, alltså vad människorna gjorde, sa och hur de 

kommunicerade med varandra på samverkansmötet den 17 februari 2016. Enligt Lalander (2011:100) 

är det viktigt i deltagande observationer att anteckna kontinuerligt om vad som upplevs och sägs i de 

fält man studerar. Arvastson och Ehn (2009:25) menar även att det är viktigt att på förhand 
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bestämma vad som ska studeras och därför har strukturerade observationer med hjälp av ett på 

förhand bestämt observationsschema använts (se Bilaga 3).   

 

Inför observationen så förberedes, som nämns ovan, ett observationsschema (se bilaga 3). Inför 

mötet som skulle äga rum så skickades även ett mail ut, där vi blev inbjudna till mötet, där syftet med 

mötet förklarades samt dess agenda. Vid inledningen av mötet så fick alla deltagare presentera sig 

och vilken organisation de tillhörde. Vi som observatörer berättade om syftet med vår närvaro och 

syftet med vår studie, där vi också berättade om vår planerade observation. Vi fick därmed samtycke 

att genomföra den. Observationen varade i 1,5 timme, vilket var längden på mötet. Under denna tid 

förde båda anteckningar utifrån vårt redan utformade observationsschema. 

4.5 Analysmetod 

Inför analys av vårt transkriberade material (se 4.1.1) använde vi oss av meningskoncentrering som 

analysmetod, vilket har utvecklats från grunderna i fenomenologin. Meningskoncentrering innebär 

att det transkriberade materialet kategoriseras, där de mest centrala delarna från intervjuerna 

synliggjorts. Genom denna analysmetod får forskaren ut huvudinnebörden formulerat i färre ord. 

(Kvale & Brinkmann 2014:245-246). 

 

Analysen av vårt material har följt de fem steg som förespråkas av Kvale och Brinkmann (2014:247): 

 

i. Först har vi som forskare läst igenom hela det transkriberade materialet för att får ett grepp 

om helheten i intervjuerna.  

 

ii. Nästa steg var att fastställa de centrala meningarna (huvudinnebörderna) som framkom i 

intervjuerna. 

 

iii. Det tredje steget i vår analys var att skapa teman utifrån de centrala huvudinnebörderna som 

framkom i intervjun. De teman som framkom var;  

1) Definition och syn på samverkan  

2) Risker med samverkan.  

Dessa teman uttrycks som våra forskningsfrågor. Till temat definition och syn på samverkan 

framkom kategorierna;  

• Gemensamma mål 

• Tydligt syfte 

• Informationsutbyte  
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• Utveckling av personliga relationer 

• Lösa uppgifter tillsammans  

Till temat risker med samverkan framkom kategorierna;  

• Relationsrelaterade risker 

• Risker med intressekonflikter  

• Personliga risker. 

 

iv. I det fjärde steget ställde vi frågor till de teman som uppkom för att ställa dessa temat mot 

undersökningens syfte. Detta för att fundera kring om det var vissa teman som framkom som 

mer framstående än andra. 

 

v. I det sista och femte steget knöt vi samman de centrala delar som framkom i intervjun i en 

beskrivande utsaga.  

 

Observationen har analyserats med hjälp av observationsschemat (se bilaga 3) där vi på förhand 

hade stämt frågor och problemställningar. Nästa steg i analysen var att skriva ner de anteckningar vi 

fört under observationen, till en färdig och begriplig text. En reflektion kring observationen 

genomfördes för att få en större förståelse för de teman som identifierats från de analyserade 

intervjuerna (Arvastson & Ehn 2009:25, 29). Till sist jämförde vi våra analyserade teman från 

intervjuerna med den analyserade observationen för att se hur väl de resultat vi fått av intervjuerna 

och observationen stämde överens med varandra.   

4.6 Trovärdighet och validitet 

Inom vetenskaplig forskning, och främst inom kvantitativ forskning, är begreppen reliabilitet och 

validitet viktigt att redogöra för. Inom den kvalitativa forskningen råder det däremot delade 

meningar om vikten av att redogöra för dessa begrepp, eftersom de inte alltid anses relevanta för 

kvalitativa undersökningar. Vi har valt att använda oss av begreppet trovärdighet i stället för 

reliabilitet eftersom att Bryman (2002) anser att detta begrepp bör användas vid bedömning av 

kvalitativa studier. Trovärdigheten innehåller; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera. Det handlar bland annat om att man dels säkerställer att 

forskningen görs utifrån de regler som finns, och dels att de personer som deltagit i undersökningen 

får ta del av resultatet. Det här så att den beskrivning som forskaren redogjort för är korrekt. Vidare 

handlar trovärdigheten om att man gör en så väl utförd redogörelse av studien som möjligt, för att 

därigenom sedan bedöma hur pass överförbar studien är (Bryman 2002:157, 257-260).  
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Studiens överförbarhet till andra situationer har reflekterats över, där det finns en möjlighet för 

överförbarhet, men det är dock inget som vi i vår studie har observerat. Trots att samverkan 

förekommer i många olika sammanhang, är vår ambition inte att hitta en likformig sammansättning 

av begreppet samverkan och riskerna med samverkan, som är applicerbart på alla 

samverkanskonstellationer. Därför anser vi att med den redogörelse av faktaunderlag som vi 

presenterat, är upp till läsaren att avgöra om studiens överförbarhet. Vi anser att studiens 

trovärdighet är god eftersom den tillhandahåller en djupare förståelse kring deltagarnas 

uppfattningar kring samverkan och dess risker. Enligt Bryman (2002:260) handlar överförbarheten 

om att ge utförliga redogörelser i kvalitativ forskning, som ger andra personer ett faktaunderlag så 

att de själva kan bedöma överförbarheten till andra kontexter.  

 

Begreppet validitet syftar till riktigheten och styrkan i en studie. Mer specifik kan sägas att validitet 

handlar om en studie undersöker det den påstås undersöka (Kvale & Brinkmann 2014:296). En 

reflektion har även gjorts av studiens validitet då vi framför allt reflekterat över observationen som 

metod, då den så kallade “forskareffekten” kan påverkar hur människorna beter sig på 

observationstillfället (Kvale & Brinkmann 2014:90).  Vidare anser vi att validiteten i vår studie uppnås 

genom att: 

 

• Den understryks av väl argumenterande teorier. 

 

• Intervjudesignen och metoden anser vi vara lämpliga för undersökningens ämne och syfte. 

 

• Intervjupersonerna anser vi vara tillförlitliga då de besitter kunskap om studiens ämne (Kvale 

& Brinkmann 2014:297-298). 

4.7 Etiska riktlinjer 

Det finns en rad etiska riktlinjer som bör övervägas i början av en intervjuundersökning enligt Kvale 

och Brinkmann (2014:105).  Bland annat har vi reflekterat över vilka goda effekter vår studie kommer 

få och om den kommer att förbättra situationen för intervjupersonerna. Här har ett 

ställningstagande gjorts där slutsatsen blev att studiens resultat kommer att vara betydande för oss 

som forskare, intervjupersoner och för alla idéburna organisationer i samverkansprojektet. Denna 

slutsats baseras på att studiens resultat kan bidra till att skapa en helhetsbild kring samverkan 

samtidigt som risker med samverkan kan föras upp till ytan och elimineras. Det här kan bidra till en 

effektivare samverkan mellan aktörerna i samverkansprojektet.  
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Även har den här studien tagit hänsyn till Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor, fastän den inte gäller forskning på grundnivå för högskoleutbildning, för att skydda och 

respektera intervjupersonerna i forskningsstudien. Lagen omfattar bland annat informerat samtycke, 

utlämnande av personuppgifter och vilken information om studien som måste ges till 

intervjupersonen.  

 

Inledningsvis under intervjutillfällena togs de etiska ställningstagandena att intervjupersonerna fick 

informerat samtycke. Detta innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014:107) att intervjupersonerna 

blir informerade om syftet med studien och att ett deltagande i studien är frivilligt, vilket betyder att 

intervjupersonerna när som helst får dra sig ur. Enligt 16 § Lagen (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor ska även information om risker med forskningen, metoder i 

forskningen och forskningshuvudman ges. I vår studie innebar detta att intervjupersonerna fick 

information om studiens syfte i stort, deras frivillighets betydelse, att det är vi som utför denna 

forskningsstudie, att deras organisationer kommer benämnas med namn men inte 

intervjupersonerna som individer, samt gavs information om vilka som skulle få tillgång till denna 

studie.  

 

Vid inledningen av intervjuerna gavs även information om konfidentialiteten i studien, vilket innebär 

enligt Kvale och Brinkmann (2014:109) att den privata data som kan identifiera deltagarnas identitet 

hålls konfidentiellt och vem som kommer få tillgång till vilken information. I vår studie innebar detta 

att intervjupersonerna redan i det inledande mailet om intervjutillfället fick information om att 

svaren i intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och att det inte kommer gå att koppla svaren 

till deltagarna. Vid intervjutillfället upprepades denna information i samband med informerat 

samtycke, samtidigt som vi vid intervjutillfället förklarade att den färdigställda studien kommer vara 

tillgänglig för alla i portabeln DIVA. 

 

Slutligen hör till de etiska ställningstagandena att vi genomgående har försökt att uppnå en hög 

kvalitet på studien samtidigt som vår roll har reflekterats över. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014:111) är rollen som forskare väsentlig för studiens kvalitet och hållbarhet. Detta betyder att 

forskarens integritet, empati, engagemang och känslighet i moraliska frågor för att uppnå etisk 

kunskap i forsknings syfte. I vår studie innebar detta att vi läst på och reflekterat över de etiska 

ställningstagandena samtidigt som vi försökt nå en hög trovärdighet på studien genom att producera 

den kunskap som anses relevant och korrekt för studiens syfte. 
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4.8 Metoddiskussion 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie med en hermeneutisk och fenomenologisk ansats. Detta 

eftersom syftet med vår studie var att undersöka uppfattningar och tankar kring begreppet 

samverkan och dess potentiella risker. Anledningen till att vi har valt att använda en kvalitativ metod 

istället för en kvantitativ metod kan refereras till Ahrne och Svensson (2011:14) som menar att den 

kvantitativa metoden gör det svårt att att mäta social interaktion. Den kvalitativa metoden kan ge 

fler nyanser av social interaktion i ett sammanhang. Utifrån detta ansåg vi att en kvantitativ metod 

inte hade åstadkommit ett önskat resultat i studien, då vi med resultatet vill skapa en djupare 

förståelse för begreppet samverkan och dess risker. 

 

Det kan dock uppstå en del problem i den kvalitativa metoden. Bland annat så kan det enligt Kvale 

och Brinkmann (2014:32) vara problematiskt att veta hur många som bör intervjuas till studien för att 

uppnå en mättnad. De menar att helheten i studien kan ändras beroende på vilka eller hur många 

som deltar i studien.  Anledningen till att vi valde att intervjua sex personer var för att vi ansåg att vi 

kunde nå en mättnad genom att intervjua personer från de väletablerade idéburna organisationerna. 

Vi hade dock som mål att intervjua åtta personer från olika organisationer. Anledningen till att det 

här målet inte uppfylldes berodde på att det var problematiskt att få till intervjutider med aktörerna i 

samverkansprojektet. Vi anser ändå att sex genomförda intervjuer tillsammans med observationen 

som insamlad empiri utgör en bra grund för att uppnå studiens syfte.  

 

Vi upplever att den halvstrukturerade intervjuguiden har fungerat bra, då den har bidragit till en stor 

flexibilitet och variation i intervjuerna. Genom detta har vi kunnat nå en djupare förståelse kring hur 

de olika personerna definierar samverkan och vilka risker de ser med samverkan. Vi anser även att 

genom att ställa frågor kring tidigare erfarenheter av samverkan och hur individerna arbetar med 

samverkan inom organisationerna, har vi och intervjupersonerna fått en förförståelse kring 

samverkan. Vi anser att det här upplägget i intervjuguiden har bidragit till att intervjupersonerna haft 

lättare att definiera begreppet samverkan utifrån sina egna erfarenheter.  Under analysen av 

materialet stötte vi på en del svårigheter. Då många av intervjupersonernas svar kunde kategoriseras 

under flera teman och kategorier fick vi analyserna och överväga de olika möjligheterna av 

meningskoncentreringen. Vi anser dock att vi tillslut fick fram ett resultat och analysavsnitt som 

besvarade studiens syfte och frågeställningar väl. 
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5. Resultat och Analys 

 

I det här avsnittet kommer resultatet att presenteras där syftet är att besvara de tre 

forskningsfrågorna. Den här delen är uppdelad i underrubriker för att skapa mer struktur och 

tydlighet. Första delen kommer att beröra definitionen av begreppet samverkan som därefter följs av 

risker med samverkan och slutligen presenteras meningsskapande av samverkan. Resultatet har 

analyserats utifrån det teoretiska ramverket och den tidigare forskningen. 

 

5.1 Definition och syn på samverkan 

Under den här delen kommer den första frågeställningen att besvaras, nämligen “Hur uppfattar 

individerna i de idéburna organisationerna begreppet samverkan?” 

I motsats till tidigare forskning av bland annat Johansson et al. (2015) framkommer det av resultatet i 

den här studien att det finns gemensamma drag kring begreppet samverkan. Under den observation 

som genomfördes 17 februari 2016 nämndes ett syfte med samverkan. Det framkom att syftet med 

samverkan var att få en helhetsbild och att inte motverka varandra. Dock så nämndes inga specifika 

mål som de har med samverkan och inte heller vad begreppet samverkan innebär för de enskilda 

individerna inom de idéburna organisationerna. Genom intervjuer och observationen har vi ändå 

kunnat identifierat samverkan utifrån kategorierna: gemensamma mål, tydligt syfte, 

informationsutbyte, utveckling av personliga relationer och lösa uppgifter tillsammans. 

 

5.1.1 Gemensamma mål 

Utifrån intervjuerna såg vi ett tydligt mönster av vikten med gemensamma mål i samverkan. Här 

menade flertalet av intervjupersonerna att samverkan handlar om någonting mer än att enbart 

utbyta information, utan att det är viktigt att jobba mot gemensamma mål. Bland annat så 

definierade intervjuperson 6 samverkan som att aktörerna är öppna för att arbeta tillsammans mot 

ett gemensamt mål. 

Samverkan för mig betyder att man är öppen för att jobba tillsammans för 

ett gemensamt mål (Intervjuperson 6) 
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Vad har vi för syfte och mål - att man möts på det planet. För jag tror att de 

allra flesta har samma syfte och det är väll att underlätta för flyktingarnas 

vardag och ge dem ett bättre liv (Intervjuperson 1) 

Även intervjuperson 5 och 3 ansåg att gemensamma mål är något som krävs för en bra samverkan. 

Då de genom gemensamma mål kan hjälpas åt och skapa något som är bäst för de grupper som är i 

behov av hjälp. 

Att man fokuserar på gemensamma mål, på de grupper som är i behov av 

det och att vi går samman och hjälps åt för att skapa något som blir bäst för 

dem. För om vi har samma mål och gruppen fokuserar på de, så tror jag att 

det blir en bra samverkan (Intervjuperson 5) 

Om alla går in för samma sak så fungerar det bra (Intervjuperson 3) 

Vidare anser intervjuperson 4 att det kan vara svårt att nå vissa mål beroende på hur stora de är, och 

att det därför kan vara bra att ha kortare mål med olika delmål längst vägen för att nå dit. 

Vi skulle kunna ha ett mål, exempelvis att vi ska vara Sveriges bästa 

kommun eller län när det kommer till integration, och så finns det flera 

vägar att nå dit (Intervjuperson 4) 

Sammanfattningsvis framkom gemensamma mål som en viktig faktor för samverkan av 

intervjupersonerna. Här styrktes vikten av att gemensamma mål kräver en öppenhet gentemot 

varandra och att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. 

 

5.1.2 Tydligt syfte 

Ett tydligt syfte påvisades vara av vikt för samverkan utifrån intervjuerna och observationen. Det 

framkom bland annat att det är viktigt med en tydlighet genom att formulera någon form av syfte, så 

att de olika deltagande aktörerna kommer överens om varför samverkan ska finnas och för vad. Dock 

framkom det från observationen som ägde rum 17 februari 2016 att deltagarna hade olika syften 

med samverkan, då några ville få ett ansikte på varandra och knyta kontakter, medan andra 

deltagare ville nå djupare för att utveckla samverkan. Trots detta fanns det ett uttalat syfte med 
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denna samverkan som informerats ut via mail och inledande vid mötet. Syftet var att få en 

helhetsbild över situationen och att man inte ska motverka varandra.  

Det krävs en tydlighet. Jag tror att vi behöver formulera någon form av 

syfte. Vad ska vi finnas för och varför finns vi (Intervjuperson 2) 

Sammanfattningsvis handlar tydligt syfte om att tydliggöra vad aktörerna ska samverka om och för 

vad. Det behövs med andra ord ett tydligt uttalat syfte i en samverkan. 

 

5.1.3 Informationsutbyte 

Att lära av varandra var en faktor som kan kopplas till informationsutbyte. Det framkom genom 

intervjuerna att man i samverkan kan och bör lära av varandra genom att bland annat ge varandra 

konkreta tips. Den här typen av informationsutbyte menade intervjuperson 1 var viktigt i samverkan 

så att inte alla upprepar samma misstag. Att lära av varandra i form av att dela erfarenheter, byta 

information och tips ansågs även viktigt i samverkan för intervjuperson 6. Här menade 

intervjupersonen att man genom utbyte av information, förutom att begå misstag som gjorts 

tidigare, kan utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Intervjuperson 2 nämnde också samverkan 

i den mening att man kan lära av varandra genom att utbyta information. 

Man kan ju åskådliggöra brister genom att man träffas genom samverkan. 

Om det kanske är någon som har upptäckt en brist, så skulle man kunna 

informera andra om det/…/konkreta tips som man kan ge varandra så att 

man kan lära av varandra helt enkelt, så att inte alla upprepar samma 

misstag (Intervjuperson 1)  

Sen innebär ju samverkan för mig att dela erfarenheter, att byta 

information och tips så att man inte behöver uppfinna hjulet igen. Det vi 

gjorde fel i början behöver ju kanske ingen annan göra. Att man lär av 

varandra så att säga (Intervjuperson 6)  

Behöver de andra organisationerna mer kunskap, då kan vi dela med oss av 

det och så kan vi få tillbaka något annat (Intervjuperson 2) 
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Tidigare forskning visar att lärdomar av en kris skapar nya möjligheter för organisationer och är av 

yttersta vikt att ta till vara på för att uppnå en så effektiv hantering av en kris som möjligt (Kinsky et 

al. 2014:277). Likt tidigare forskning visar även vår studie att lära av varandra är viktigt i en 

samverkan. Det här då man kan åskådliggöra risker, ge konkreta tips och dela med sig av 

erfarenheter. 

 

Ytterligare en faktor som framkom i intervjuerna kopplat till kategorin informationsutbyte var vikten 

av kommunikation i samverkan. Vikten av kommunikation i samverkan stöds även av Enander et al. 

(2009) som menar att samverkan och kommunikation utgör basen för en bra krishantering. Genom 

intervjuperson 3 framkom att det är viktigt att lyssna på och prata med varandra för att uppnå en 

god samverkan. Intervjuperson 4 poängterade också vikten av kommunikation i samverkan. Detta då 

utbytet av information mellan aktörer bygger på kommunikation, vilket medför att det är viktigt. 

Kommunikation som en viktig faktor i samverkan benämndes också av intervjuperson 5, genom 

vikten av att samtala med varandra och diskutera hur man ska gå tillväga i en specifik situation. 

 Alla aktörer måste ha samma ingång till samverkansarbetet och lyssna på 

och prata med varandra (Intervjuperson 3) 

Även fast man alla är överens och har pratat, kanske de andra inom en 

organisation inte har fått ta del av all information och där handlar det ju om 

kommunikation (Intervjuperson 4)  

Att vi kan samtala med varandra och diskutera hur vi ska gå tillväga 

(Intervjuperson 5) 

Ytterligare en viktig faktor i samverkan är med andra ord informationsutbyte. Det här eftersom att 

informationsutbytet sammanfattningsvis handlar om att lära av varandra i form av att utbyta 

erfarenheter, lärdomar och att ge varandra konkreta tips. Informationsutbytet innehåller även tydlig 

kommunikation, då utbyte av information bygger på kommunikation och att det därför är viktigt att 

lyssna på och prata med varandra. 
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5.1.4 Utveckling av personliga relationer 

I intervjuerna framkom att det är viktigt att utveckla personliga relationer i samverkan och att skapa 

personliga relationer kan göras på flera olika sätt. Bland annat framkom genom intervjuerna ett 

tydligt mönster i att det är bra att skapa relationer och kontakter för att samverka. Intervjuperson 5 

menade att samverkan bland annat innebar att utveckla personliga relationer och att detta var något 

som uppnåtts i samverkan mellan de idéburna organisationerna i Östersund. Intervjuperson 1 ansåg 

att samverkan bland annat innebär att det är viktigt träffas och få ett ansikte på varandra. 

Det är alltid bra att skapa relationer och kontakter/…/samverkan är 

någonting mycket fint och det är svårt! (Intervjuperson 3)  

Samverkan innebär bland annat att skapa personliga relationer och det 

känns det som att vi gjort i den här gruppen (Intervjuperson 5) 

Att man ses och får ett ansikte på varandra är viktigt (Intervjuperson 1) 

Utveckling av personliga relationer framkom även genom vikten av att lära känna varandra. Detta 

benämns bland annat av två av intervjupersonerna.  Intervjuperson 2 menade att en samverkan bör 

börja med att man lär känna varandra, i det avseendet att man skapar kännedom om varandra. Man 

bör med andra ord veta vilka de övriga individerna är och vad deras organisationer gör samt mot 

vilka målgrupper. 

Ja kortsiktigt har vi väl löst den första puckeln som vi hade - vilka vi är, vilka 

som finns och vad gör vi och för vilka (Intervjuperson 2) 

Tidigare forskning (av exempelvis Kapucu & Van Wart 2006:302; Granot 1999:120; Enander et al. 

2009:143) visar, likt resultatet av vår studie, att det är viktigt att utveckla personliga relationer och en 

gemensam bild av situationen för att uppnå en effektiv och bra samverkan. I observationen som 

genomfördes under ett samverkansmöte uppmärksammade vi att personliga relationer utvecklades 

genom att alla personer i början av mötet fick presentera sig och sin organisation. Vi observerade 

även att deltagarna endast fick presentera sig kort samt att det varken framkom syfte, mål eller 

uppfattning som individerna i de olika idéburna organisationerna hade med samverkan. 
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Sammanfattningsvis kan fastslås att även utveckling av personliga relationer är en faktor som bör 

utgöras i samverkan. Utifrån resultatet kan utveckling av personliga relationer uppnås genom att få 

ett ansikte på varandra, lära känna varandra och skapa relationer och kontakter. 

5.1.5 Lösa uppgifter tillsammans 

Ytterligare ett mönster som kunde urskiljas i uppfattningen av begreppet samverkan var vikten av att 

lösa uppgifter tillsammans. Bland annat menade intervjuperson 4 att det är bra att ta hjälp av 

varandra för att lösa uppgifter. Då organisationerna besitter olika typer av kunskap är det därför bra 

att kunna ta hjälp av varandra. I intervjuerna framkom även att samverkan handlar om att föra 

samman olika styrkor, när man inte besitter det som behövs själv för att lösa vissa uppgifter, för att 

göra en situation bättre. 

Då är det bra att kunna ta hjälp av andra organisationer som redan kan de 

här sakerna. Jamtli har till exempel bollat jättemycket med Röda korset 

(Intervjuperson 4)  

Samverkan innebär att föra samman olika styrkor för att göra en situation 

bättre. Att man plockar styrkor från olika organisationer när man ser att 

man inte har allt själv. Man plockar styrkor för att göra något ännu bättre, 

för dom man gör det (Intervjuperson 5) 

Vidare poängterade några intervjupersoner att lösa uppgifter tillsammans i samverkan handlar om 

att få ut någonting konkret tillsammans så att man kan tillgodose de behov som finns. Till exempel 

har det skapats ett konkret aktivitetsschema och en Facebook-grupp i samverkan mellan de idéburna 

organisationerna i Östersund. Samverkan genom att lösa konkreta uppgifter tillsammans benämndes 

även som ”en rejäl bonus”, då detta inte ansågs som den viktigaste faktorn i samverkan av en av 

intervjupersonerna.  

Samverkan är ju att vi faktiskt har fått till exempel Facebook-gruppen och 

de dokumenten som vi har gjort med aktiviteter (Intervjuperson 2) 

Men skulle vi dessutom kunna bidra till att kanske göra ett konkret 

aktivitetsschema, mer aktiviteter för människor som flytt så hade det varit 

en rejäl bonus (Intervjuperson 1) 
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Utifrån intervjupersonernas perspektiv sammanfattas kategorin, att lösa uppgifter tillsammans, som 

att aktörerna i samverkan tar hjälp av varandra och tillsammans löser uppgifter. Det här betonas 

även som att föra samman olika styrkor för att göra en situation bättre och där man genom att lösa 

uppgifter tillsammans får ut konkreta resultat, exempelvis genom den Facebook-grupp och 

aktivitetsschemat som skapats.  

 

5.1.6 Sammanfattning av definition och syn på samverkan 

Sammanfattningsvis visar resultatet av frågeställningen “Hur uppfattar individerna i de idéburna 

organisationerna begreppet samverkan?” att samverkan handlar om gemensamma mål, tydligt syfte, 

lösa uppgifter tillsammans, utbyta information och utveckla personliga relationer. Resultatet av 

tidigare studier visar att det inte finns en enhetlig förståelse kring samverkansbegreppet, vilket kan 

leda till att en gemensam förståelse för helheten går förlorad och att detta kan medföra vissa 

problem där samverkan inte blir gynnsam (Patel et al. 2011:23; McMaster & Baber 2009:46). I 

motsats till dessa studier påvisar vårt resultat att det till viss del finns en enhetlig definition av 

samverkan då det förekommer gemensamma drag i intervjupersonernas svar. De gemensamma drag 

i definitionen av samverkan kategoriseras, som nämns ovan, i gemensamma mål, tydligt syfte, lösa 

uppgifter tillsammans, utbyta information och utveckla personliga relationer. Dock kan det 

förekomma olika tolkningar av innebörderna i varje kategori, även om de gemensamma dragen av 

definitionen av begreppet samverkan finns där. 

 

5.2 Risker med samverkan 

Under den här delen kommer den andra frågeställningen att besvaras, nämligen; ”Vilka risker 

upplever individerna i de idéburna organisationerna att det finns i arbetet med att uppnå en gynnsam 

samverkan?” Genom intervjuer och observationen har vi identifierat risker med samverkan utifrån 

kategorierna: relationsrelaterade risker, risker med intressekonflikter och personliga risker. 

 

Under observationen som genomfördes under samverkansmötet mellan de idéburna 

organisationerna 17 februari 2016 framkom att man inte diskuterade risker med samverkan alls. Det 

här innebär att man har sin egen syn och sin egen tolkning på de risker som finns eller kan uppstå i 

en samverkan. Med tanke på avsaknad av forskning gällande risker med samverkan så kan den här 

studien ses som ett första steg till att synliggöra risker med samverkan. Resultatet visar på att det 

finns delar att ta hänsyn till i arbetet med att uppnå en gynnsam samverkan. Det här kommer att 

beskrivas nedan. 
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5.2.1 Relationsrelaterade risker 

Bland de relationsrelaterade riskerna framkom bristande tillit, bristande respekt och ödmjukhet, 

konflikter och konkurrens som risker med samverkan. Bristande tillit nämndes som en risk med 

samverkan eftersom det antyder att deltagarna helt enkelt inte litar på varandra. Därmed blir 

bristande tillit en risk med samverkan utifrån vårt resultat. Tidigare forskning har likt vår studie 

resulterat i att tillit är en viktig faktor i samverkan (Kinsky et al. 2014:283). Forskningen benämner 

dock inte bristande tillit som en risk med samverkan, utan snarare att det behövs för att kunna 

samverka. 

En negativ sak skulle kunna vara brist på tillit, att man helt enkelt inte litar 

på varandra (Intervjuperson 4) 

 

Bristande respekt och ödmjukhet var ytterligare två riskfaktorer som nämndes i intervjuerna. Här 

framkom att det i samverkan behövs en ödmjukhet och respekt mellan de deltagande aktörerna och 

organisationerna. Därmed såg man bristande respekt och ödmjukhet som risker med samverkan. Det 

här kan även kopplas till tidigare forskning som visat att bland annat respekt, ödmjukhet och 

kommunikation är några av beståndsdelarna vid en god krishantering och som bör ingå i en 

samverkan (Enander et al. 2009:143). 

Vi är ju en brokig skara, det är ju allt från jag som anställd som har det här 

som jobb, kontra vissa andra som gör det på sin fritid som kommer dit som 

ideella/…/Vi har ju många olika nivåer som vi jobbar på, så jag tror att vi 

måste till en otrolig ödmjukhet för varandra och respekt (Intervjuperson 2) 

En annan riskfaktor som nämndes av två intervjupersoner var konflikter. Intervjupersonerna menade 

att konflikter bland annat kan uppstå om det inte finns tydliga ansvarsområden, otydlighet kring 

informationsutbyte eller om man inte har utvecklat personliga relationer. Genom intervjuerna 

framkom det även att konflikter med enkelhet kan undvikas genom att man bland annat skapar 

tydliga ansvarsområden för varje enskild individ. Konflikter menar intervjupersonerna även kan 

uppstå om det finns otydliga eller odefinierade mål och syfte. Att konflikter kan uppstå i samverkan 

stöds även i tidigare forskning som visar att konflikter kan öka om det inte finns någon fungerande 

samverkan, samordning eller om det inte finns resurser till att möta behov (Granot 1999:116-117; 

Enander et al. 2009:140-141). Resultatet av vår studie har visat bland annat att lösa konkreta 

uppgifter tillsammans (exempelvis genom att skapa Facebook-gruppen som man gjort), skapa ett 
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tydligt syfte och gemensamma mål är viktigt i samverkan. Det här betyder att det kan uppstå 

problem (risker) genom onödiga konflikter om inte aktiviteter samordnas i samverkan, om inte 

deltagarna är öppna för att arbeta mot gemensamma mål och tydliggöra syftet med samverkan. 

Du ansvarar för detta och jag ansvarar för detta o.s.v., sådana enkla grejer 

som inte behöver skapa onödiga konflikter (Intervjuperson 2) 

Röd för mig kanske är en helt annan färg för dig, och här måste man gå tillbaka 

från början, annars kan det i slutändan bli konflikter (Intervjuperson 4) 

Konkurrens är en annan riskfaktor som identifierades av intervjupersonerna. I tidigare forskning 

påvisas det att konkurrens skapas mellan organisationer om det inte föreligger en fungerande 

samverkan och samordning, eller om resurserna för att möta allmänhetens behov är otillräckliga 

(Granot 1999:116-117; Enander et al. 2009:140-141). Även här kan vi se att en fungerande 

samverkan är av största vikt för att först synliggöra, och sedan reducera eventuella risker. Det här 

verifierar även intervjuperson 2. 

Vi vill ju inte konkurrera med varandra. Det är otroligt viktigt och 

grundläggande så att vi inte, på så vis, dubbeljobbar (Intervjuperson 2) 

Sammanfattningsvis framkom bristande tillit, bristande respekt och ödmjukhet, konflikter och 

konkurrens som relationsrelaterade risker i samverkan. Det här visar att trots att intervjupersonerna 

upplevde att gemensamma mål, tydliga syften och att lösa uppgifter tillsammans är viktigt i 

samverkan, kan detta bli svårt att uppnå om det förekommer bristande tillit, bristande respekt och 

ödmjukhet, konflikter och konkurrens.  

 

5.2.2 Risker med intressekonflikter 

I Intervjuerna framkom risker kopplat till intressekonflikter som vanligt förekommande svar hos 

intervjupersonerna. Bland annat så framkom det att det är viktigt att klargöra vad man samverkan 

kring, då det annars finns en risk att det enbart sker ett utbyte av information mellan deltagarna. 

Detta styrks även av forskning (av exempelvis Patel et al. 2011:23; McMaster & Baber 2009:46) som 

påvisar att samverkan handlar om mer än att bara utbyta information mellan olika aktörer. Trots att 

vårt resultat, gällande definitionen av samverkan, visar att samverkan handlar om mer än att enbart 
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utbyta information mellan deltagarna, finns det en risk enligt intervjupersonerna att det endast sker 

ett utbyte av information och inget mer. 

Samverkar vi eller utbyter vi bara information? Jag tycker att samverkan är 

någonting mer. Vi gör något tillsammans (Intervjuperson 2) 

Samverkan, hur ser alla på det? Det blir ju väldigt ytligt om man bara pratar 

praktiska frågor, som tider för nästa möte och så. Men om man vill uppnå 

en bra konstellation så kanske man ska gå in lite djupare (Intervjuperson 6) 

En annan faktor, som kan kopplas till risker med intresseskillnader, är att intervjupersonerna var 

oroliga för att det kan förekomma olika grad av intresse för samverkan, där de olika deltagarna kan 

ha olika syfte och mål. I intervjuerna framkom att olika grad av intresse för samverkan kan resultera i 

att vissa organisationer enbart tänker på den egna vinningen och glömmer helheten för samverkan. 

Det här kan kopplas till definitionen av samverkan, då resultatet visar att gemensamma mål och 

tydligt syfte är viktiga faktorer i samverkan. Det här visar att gemensamma mål och tydligt syfte inte 

är helt oproblematiskt i samverkan, då graden av intresse kan variera vilket då medför att risker med 

intresseskillnader kan uppstå. 

Alla är ju olika individer och alla kanske har olika syften och målsättningar 

med vad man vill uppnå, det kan vara en risk (Intervjuperson 6)  

Jag tror att vi alla har olika syn och intressen beroende på dels vilken 

organisation man är och tillhör, förening eller samfund, eller dels vilken 

aktör man är (Intervjuperson 2) 

En risk kan vara om alla organisationer bara ville prata om vad man själv gör 

och endast se till sin egen organisation/…/att man inte ser vad Östersund 

behöver och hur behovet ser ut här (Intervjuperson 5) 

Risker med intresseskillnader handlar sammantaget om att gemensamma mål och tydliga syften kan 

bli problematiskt att uppnå i samverkan om det förekommer intresseskillnader bland deltagarna. 

Med intresseskillnader menade intervjupersonerna att samverkan ska handla om mer än att enbart 
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utbyta information, att det finns en risk att det förekommer olika grad av intresse för att samverka 

och att vissa organisationer enbart tänker på den egna vinningen med samverkan.   

 

5.2.3 Personliga risker 

Ett tydligt mönster bland intervjupersonerna som framkom var tidsbrist som en faktor som kan 

påverka samverkan negativt. Tidsbrist som en risk i samverkan framkom ur intervjuerna på två olika 

sätt. Den första faktorn var att deltagarna inte såg vinningen med samverkan och därför inte valde 

att avsätta tillräckligt med tid för samverkan. 

Jag tror att folk har mycket att göra. Och jag tror att de kanske inte ser 

vinningen i det och därför inte väljer att avsätta tiden (Intervjuperson 1) 

Under den observation som genomfördes den 17 februari 2016 noterades även tidsbrist som en 

riskfaktor. Det här eftersom intresset för att avsätta tid för fortsatta samverkansmöten varierade 

bland de deltagande aktörerna. Vid mötets avslut ställdes frågan om när nästa sammankomst bör ske 

och här gav man varierande svar. Vissa av aktörerna ansåg inte att det var nödvändigt att ha en 

framtida träff, medan andra ansåg att en träff i höst kan vara nödvändigt, och andra ansåg att en 

träff innan sommaren är av vikt. Det här kan kopplas till tidigare studier som visat att en effektiv och 

god samverkan kräver tid och vilja från de individerna som samverkar (O'Toole 1983:47; Weiss 

1987:95; Jones & Pustay 1988:542-543). Förutom tid och vilja menar forskarna även att det krävs 

planering och kontinuitet av samverkan. Även Patel et al. (2011:23) och McMaster och Baber 

(2009:46) poängterar i sin forskning att samverkan är en process som är både är tids- och 

arbetskrävande. 

Den andra faktorn kopplat till tidsbrist var att det förekom tidsbrist i form av för korta mötestider. 

Mer specifikt handlar detta om att det endast avsätts 1,5 timme på respektive samverkansmöte, och 

att det anses som otillräckligt om man vill nå längre och djupare med samverkan.  

Och det är ju rätt kort tid, och på något sätt tycker jag att man skulle ge det 

här mer tid för att nå längre (Intervjuperson 6) 

Ytterligare en risk som identifierades med samverkan av några av respondenterna var kopplat till 

teknologi. Hittills har man i samverkansprojektet mellan de idéburna organisationerna i Östersund 
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åstadkommit dels ett så kallat aktivitetsschema, som innebär att man lägger in sin aktivitet i ett 

schema som finns uppladdat på “Google Docs” och dels en Facebook-grupp (“Välkommen till 

Östersund”) som man kan uppdatera om man exempelvis vill sprida information. Här menar 

intervjuperson 1 att det krävs viss förståelse och kunskap kring teknologi och datorer, vilket i vissa 

fall brister och därmed blir en risk med samverkan. Detta kopplar vi till den definition av samverkan 

som nämndes - om att lösa uppgifter tillsammans. Det här eftersom att det kan bli svårt att få ut 

någonting konkret tillsammans, exempelvis Facebook-gruppen och aktivitetsschemat, om individer i 

en samverkan upplever problematik och svårigheter med tekniken.  

Men det kan ju också vara så att det är en teknisk fråga, att det kanske är 

någon som inte känner sig bekväm (Intervjuperson 1) 

Jag är ju ingen ”Facebook-människa” (Intervjuperson 3) 

Sammanfattningsvis är tidsbrist och teknologi två faktorer som hamnar under kategorin personliga 

risker.  Intervjupersonerna ansåg att en risk som kan uppstå i samverkan är att de deltagande 

aktörerna inte väljer att avsätta den tid som behövs för samverkan på grund av de inte ser vinningen 

av det. Tidsbristen handlade även om att intervjupersonerna inte ansåg att det avsattes tillräckligt 

med tid för samverkan. Den sista faktorn kopplat till personliga risker är teknologin, där det kan vara 

svårt att lösa konkreta uppgifter tillsammans när det framkom i intervjuerna att vissa kan uppleva 

svårigheter med tekniken.  

 

5.3 Meningsskapande av samverkan 

Under den här delen kommer studiens sista frågeställning att besvaras, nämligen “Hur skapar 

individerna inom de idéburna organisationerna mening genom samverkan?”. Frågeställningen 

kommer att analyseras utifrån några av Weicks sju element i meningsskapandet för att få en djupare 

förståelse för hur individerna skapar mening genom samverkan.  

Vi har valt att använda meningsskapandet eftersom att teorin kan förklara hur mening för individer 

uppstår. Weick (1995:6) menar att meningsskapandet kan hjälpa till att skapa ordning i framtida 

osäkra situationer. Det är i vårt fall av intresse att studera hur meningsskapandet sker eftersom att 

samverkan för de idéburna organisationerna är en osäker situation. Weick (1995:6) hävdar att 

meningsskapande handlar om att placera “saker” i en kontext, förstå kontexten, konstruera mening 
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och eftersträva gemensam förståelse. Utifrån den här definitionen är samverkanssituationer en 

osäker situation där aktörerna strävar efter gemensam förståelse. Utifrån vårt resultat har det 

framkommit att risker kan uppstå i och med samverkan, där vi har kategoriserat dessa genom; 

relationsrelaterade risker, risker med intressekonflikter och personliga risker. Meningsskapande 

kommer leda till en gemensam bild och den gemensamma bilden kommer troligtvis leda till att 

riskerna synliggörs och reduceras. 

Majoriteten av intervjupersonerna hade tidigare erfarenheter av samverkan som de bar med sig in i 

samverkansprojektet i Östersund. Detta eftersom ett flertal av intervjupersonerna refererade till 

egna tidigare erfarenheter av samverkan i frågor om uppfattningen av begreppet samverkan. Att 

individerna bär med sig tidigare erfarenheter av samverkan kan tolkas utifrån Weicks element 

retrospektiv. Det här elementet handlar om att människor förstår verkligheten genom tidigare 

erfarenheter och de erfarenheter människor bär med sig grundar sig på tidigare händelser som en 

gång har gett mening av exempelvis en situation (Weick 1995:22,24,27). Det här innebär att 

individen kommer att skapa mening kring en situation genom tidigare erfarenheter. 

I ett fall där vi träffade person X från organisation X och hon sa: ”jag har en 

lokal” och jag sa att jag har ju fem frivilliga som vill göra något”. Och så 

hade vi hört med boenden och så vidare, att ensamkommande flickor glöms 

bort i många fall och då såg vi att det fanns ett behov/…/ så det var en 

samverkan som fungerade väldigt bra (Intervjuperson 2) 

Jag har ju mycket erfarenheter/…/ och där förekom ju väldigt mycket 

samverkan med fackliga organisationer, med chefer och med anställda. Och 

då kan man helt enkelt konstatera att samverkan är bra och fungerar så 

länge som alla är överens om att man ska samverka (Intervjuperson 6) 

Utveckling av personliga relationer framkom ur resultatet som en viktig faktor i samverkan. Flera 

intervjupersoner nämnde att utveckla personliga relationer i samverkan är viktigt, bland annat för att 

lära känna varandra och få ett ansikte på varandra. Det här eftersom att detta kan bidra till att få en 

helhetsbild och förståelse för varandra.  

Jag tycker väl att det är väldigt viktigt, att man ses och får ett ansikte på 

varandra, vet vad varandra gör och skapar någon form av förståelse för 

varandras verksamhet/.../få någon form av helhetsbild (Intervjuperson 1). 
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Vi är ju lite utanför och därmed anpassar oss. Får vi plats här någonstans? 

(Intervjuperson 5) 

Det här kan kopplas till Weicks element social och identitet. Det här eftersom att Weick (1995:38-39) 

menar att social interaktion är en bidragande faktor till att skapa mening i olika situationer. Identitet 

handlar om hur individen uppfattar sig själv i ett sammanhang eller situation. I en 

samverkanssituation kommer de idéburna organisationerna in i en ny kontext och en ny miljö där det 

finns ett behov av att konstruera en ny identitet. Med andra ord är det av vikt att utveckla personliga 

relationer i en samverkan för att skapa en identitet och därmed skapa mening av situationen. Som 

intervjuperson 5 nämner ovan så anpassar man sig utifrån en situation och skapandet av en ny 

identitet. 

 

Utifrån observationen som genomfördes 17 februari 2016 så framkom att det i synnerhet var 

informationen från två av organisationerna som framstod som mer viktig än andra. Detta eftersom 

som att det var dels de som hade bjudit in till samverkansmötet och dels höll i mötet. Dessa två 

organisationer kom exempelvis med konkreta förslag på åtgärder gällande samverkan. Det här kan 

kopplas till Weicks element utvalda signaler/ledtrådar, vilket handlar om att människor skapar 

mening av situationer genom att välja ut vissa signaler och ledtrådar i ett sammanhang. Beroende på 

vilka signaler och ledtrådar som väljs ut så kan därmed den meningsskapande processen skilja sig åt 

(Weick 1995:49-53). Beroende på hur övriga organisationer tolkar dessa förslag så kan därmed den 

meningsskapande processen skilja sig åt mellan individerna inom de idéburna organisationerna. 

 

Samverkan ses även som en ständigt pågående process av några intervjupersoner, då det bland 

annat framkommit att det inte räcker med att enbart träffas en gång. Intervjuperson 6 menar att det 

krävs kontinuitet i en samverkan för att upprätthålla den och intervjuperson 1 anser att de bör ordna 

träffar kring samverkan oftare.  

Samverkan är ju också viktigt mellan mig och de personer jag jobbar med, 

för om dom känner förtroende och känner sig trygga, då blir det ju mycket 

bättre. Jag tror att det är viktigt med kontinuitet (Intervjuperson 6) 

Man kanske kan ses oftare också/.../ Minst en gång i kvartalet 

(Intervjuperson 1) 
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Det här anser vi kan kopplas till Weicks element pågående, eftersom att meningsskapandet aldrig 

börjar eller slutar, den är alltså ständigt pågående. Samverkan är med andra ord en pågående 

process som kräver kontinuitet för att upprätthållas. 

Sammanfattningsvis så visar resultatet att mening genom samverkan skapas i huvudsak genom 

Weicks element social, identitet, retrospektiv, signaler/ledtrådar och att samverkan ständigt är 

pågående. Weicks sju element skapar en djupare förståelse för hur en individ skapar mening i olika 

situationer, i vår studies fall samverkan. Elementen är kopplade till varandra, men behöver inte 

inneha samma betydelse vid en meningsskapande process (Weick 1995:17). Genom att skapa mening 

genom samverkan kommer därmed en djupare och gemensam förståelse att nås.  

 

5.4 Sammanfattning av resultat och analys 

Sammanfattningsvis visar resultatet av vår studie att det finns vissa gemensamma drag kring 

begreppet samverkan. Från de gemensamma drag som framkommit ur intervjuerna har kategorierna 

gemensamma mål, tydligt syfte, informationsutbyte, utveckling av personliga relationer och lösa 

uppgifter tillsammans skapats. Vidare visar resultatet att individerna inom de idéburna 

organisationerna har identifierat vissa risker med samverkan. Dessa risker kategoriserades som 

relationsrelaterade risker, risker med intressekonflikter och personliga risker. Med tanke på avsaknad 

av forskning gällande risker med samverkan så kan den här studien ses som ett första steg till att 

synliggöra risker med samverkan. Genom att undersöka och synliggöra vilka risker som finns med 

samverkan har detta kunnat ställas mot uppfattningen och definitionen av samverkan för att bidra 

med en ökad förståelse gällande samverkansbegreppet och dess risker.  

 

Som framkommit av intervjuer och observation skulle man kunna säga att individerna inom de 

idéburna organisationerna skapat mening genom samverkan till viss del. Det här eftersom att vissa av 

Weicks elementen varit mer framträdande än andra, och för att gemensamma drag gällande 

begreppet samverkan framkom genom intervjuerna. De element som framkommit som mest 

framträdande i analys av resultatet är social, identitet, signaler/ledtrådar, retrospektiv och pågående. 

Elementen har hjälpt till att förklara hur individerna kan skapa mening genom samverkan, för att 

bland annat nå en djupare förståelse gällande samverkan och dess risker.  
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6. Diskussion 

I det här avsnittet kommer reflektion och diskussion över resultat och analys utföras. Syftet är att 

lyfta fram faktorer som bör klargöras för att ge en ökad förståelse för resultatet samt utgöra en 

grund för slutsatser. 

 

Genom den här studien har vi med hjälp av empiri från intervjuer och en observation utvecklat en 

uppfattning kring hur individerna i de idéburna organisationerna uppfattar begreppet samverkan och 

vilka risker som finns med samverkan. Det som framkommit av resultatet och som är intressant att 

föra till diskussion är att det finns gemensamma drag i hur individerna i de idéburna organisationerna 

uppfattar begreppet samverkan. Hur kommer det sig då att det enligt tidigare forskning inte finns 

någon enhetlig definition på begreppet samverkan? Det är av vikt att poängtera att begreppet 

samverkan är mångfacetterat och inte ett konkret begrepp. Därför tror vi att det kan finnas vissa 

svårigheter och olikheter i att definiera begreppet samverkan och dess innehåll samt att samverkan 

är ett begrepp som är öppet för subjektiva tolkningar. Vi anser därför att det är av vikt att 

kontinuerligt studera begreppets innebörd eftersom att individer har sina subjektiva tolkningar av 

begreppet.  Vidare anser vi att det är först när man har konkretiserat samverkansbegreppet, dess 

betydelse och dess innehåll samt riskerna med samverkan, som frågorna ”när”, ”vad” och ”hur” kan 

besvaras. Att det av vårt resultat framkommit gemensamma drag gällande begreppet samverkan 

anser vi kan bero på att man delvis har en gemensam bild och förståelse av samverkan och även 

riskerna med samverkan. 

 

Genom att utgå från Weicks teori om meningsskapande i analys av vårt resultat har det framkommit 

att endast några av de sju elementen varit mer framträdande än andra. Weick benämner att alla 

element ger en djupare förståelse för hur individer skapar mening i olika situationer. Dock menar han 

att elementen inte behöver ha likvärdig betydelse i den meningsskapande processen (Weick 

1995:17). Vårt resultat har påvisat att elementen retrospektiv, social, identitet, signaler/ledtrådar och 

pågående, enligt vår mening, varit mest framträdande i vår analys av intervjupersonernas beskrivning 

av begreppet samverkan. Med andra ord anser vi att dessa element utgör grunden av den 

meningsskapande processen gällande samverkan. 

 

Elementet retrospektiv handlar om att människor förstår verkligenheten genom tidigare 

erfarenheter, vilket innebär att vi endast kan veta vad vi gör först efter vi har gjort det. (Weick 

1995:22,24). Det här var framträdande i vår analys eftersom att det framgick från intervjuerna att 

erfarenheter har stor betydelse i samverkan, där även samtliga av intervjupersonerna har tidigare 
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erfarenhet av samverkan. Vi anser därför att det är av vikt med “övning” kring samverkan, så att man 

bland annat är bättre rustad inför en kris. Vi menar därför att det skulle kunna gynna de idéburna 

organisationerna att skapa någon form av “övning” gällande krissituationer, där då bland annat 

samverkan bör ingå. Övar man på något, oavsett vad det är, så medför det en förbättring.  

 

Av resultatet framkom det att utveckling av personliga relationer anses vara en viktig faktor i 

samverkan. Det här eftersom att det bland annat kan bidra till att det skapas en helhetsbild och 

förståelse för varandra. Det här kopplade vi i analysen till Weicks element social och identitet. 

Elementet social handlar som nämns ovan om att meningsskapande är en social process där 

människor skapar mening i olika situationer genom språk och social interaktion (Weick 1995:38). 

Genom att integrera med andra kommer det enligt oss därför att skapas en förståelse för hur andra 

individer tänker. Den här förståelsen för andra anser vi medför att samverkan skapas och 

upprätthålls. Det är därför av vikt att upprätthålla samverkan mellan de idéburna organisationerna 

och skapa en kontinuitet i arbetet med samverkan. Elementet identitet handlar om hur individen 

uppfattar sig själv i ett sammanhang eller situation. I en samverkanssituation som man inte deltagit i 

tidigare, kommer ett behov av att konstruera en ny identitet att uppstå. Vi menar därför att det är av 

vikt att upprätthålla en samverkan så att man kan skapa mening genom samverkan. Med det här sagt 

så anser vi därför att dessa två element är väsentliga i skapandet av en samverkan. Att utveckla 

personliga relationer genom social interaktion menar vi är en viktig faktor i en samverkan och för att 

skapa mening av en specifik situation. 

 

Som framgått av intervjuer och observation skulle man därför kunna säga att individerna inom de 

idéburna organisationerna skapat mening gällande samverkan till viss del. Det här då vissa av 

elementen varit mer framträdande än andra och för att gemensamma drag gällande begreppet 

samverkan framkom genom intervjuerna. De element som framkommit som mest framträdande i 

resultatet anser vi kan hjälpa till att förklara varför individerna definierar samverkansbegreppet 

likvärdigt. Elementen har även hjälpt till att förklara hur individerna kan skapa mening genom 

samverkan, för att bland annat nå en djupare förståelse gällande samverkan och dess risker. 

Eftersom att meningsskapandet är en komplex process har det medför vissa svårigheter i att 

analysera utifrån alla Weicks sju element. Elementen antaganden och sannolikhet sker i människor 

och kan därför vara väldigt svårt att analysera. Dessa element samspelar med andra ord omedvetet i 

människor. Därför anser vi att dessa element inte blir relevanta att analysera utifrån i vår studie. 

 

Genom att undersöka och synliggöra vilka risker som finns med samverkan har detta kunnat ställas 

mot uppfattningen och definitionen av samverkan. Det kan diskuteras om samverkan är helt 
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oproblematiskt eller inte och det som resultatet av vår studie visar är att samverkan medför vissa 

svårigheter. Vi anser att man genom att lyfta fram riskerna med samverkan skapar en gemensam 

förståelse kring dessa. Det här i sin tur kan leda till en djupare förståelse gällande samverkan, då 

individerna som samverkar får en inblick i vad de behöver arbeta extra med för att uppnå och 

upprätthålla gemensamma mål, tydligt syfte, lösa uppgifter tillsammans, utbyta information och 

utveckla personliga relationer. Vilket är faktorer som en samverkan bör innehålla för att ”fungera”. 

En intressant diskussion är om även riskerna relationsrelaterade risker, risker med intressekonflikter 

och personliga risker kan kopplas till Weicks element. Genom att koppla dessa till Weicks sju element 

skulle man kunna öka förståelsen och därigenom skapa mening med de risker som kan uppstå i en 

samverkan. Vilket skulle kunna medföra att riskerna med samverkan reduceras. Exempelvis skulle 

riskerna kunna kopplas genom elementet retrospektiv då det handlar om att man genom tidigare 

erfarenheter skapar mening av en situation. Vidare skulle det även kunna kopplas till elementet 

signaler/ledtrådar genom att man i situationer letar efter specifika signaler och ledtrådar som man 

känner igen sig i och förstår. Vi kommer i den här studien inte att gå in djupare på hur individer kan 

skapa mening genom risker som kan uppstå i en samverkan, men anser att detta är ett väldigt 

intressant ämne för framtida forskning.  

Avslutningsvis vill ge förslag till vidare forskning som vi anser kan utveckla ämnets studieområde. I 

den här studien har vi avgränsat oss till att studera individer i de idéburna organisationerna i 

Östersunds uppfattningar kring begreppet samverkan och risker med samverkan. Då samverkan är 

ett så mångfacetterat och svårtolkat begrepp hade det varit intressant att studera samverkan och 

dess risker med exempelvis fokus på samverkan mellan idéburna organisationer i Jämtlands län. 

Vidare hade det även varit intressant att i ett senare skede gå tillbaka och studera vilka framtida 

effekter en helhetsbild av samverkan och dess risker har medfört för de idéburna organisationers 

samverkan i Östersund. Vi anser att det är av vikt att ständigt utveckla detta studieområde eftersom 

att samhället är under ständig utveckling. 
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7. Slutsatser 

Slutsatserna i den här studien utgår utifrån syftet och frågeställningarna och baseras på resultat och 

analys samt diskussion. 

 

Utifrån syfte och frågeställningar har vi i den här studien kommit fram till att det finns gemensamma 

drag kring uppfattningarna av begreppet samverkan. Begreppet definieras sammanfattningsvis av 

intervjupersonerna som; gemensamma mål, tydligt syfte, informationsutbyte, utveckling av 

personliga relationer och att lösa uppgifter tillsammans. Vidare har resultatet av studien visat att 

samverkan inte är helt oproblematiskt då intervjupersonerna identifierats en rad risker som kan 

uppkomma med samverkan. I studien har vi kategoriserat riskerna som; relationsrelaterade risker, 

risker med intressekonflikter och personliga risker.  

 

Det som vår studie har bidragit till har varit förstå hur individerna inom de idéburna organisationerna 

i Östersund uppfattar samverkan samt att synliggöra de risker som finns med samverkan. Därmed 

anser vi att de kunskapsgap som identifierats i början av studien delvis har täckts. Det här genom att 

vi har ökat förståelsen kring begreppet samverkan och dess risker och ökat förståelsen kring hur 

individerna inom de idéburna organisationerna skapar mening genom samverkan.  

 

Genom att använda oss av och analysera utifrån Weicks teori om meningsskapande så har vi urskilt 

ett väldigt tydligt mönster för hur intervjupersonerna skapar mening genom samverkan. Detta 

mönster visar att mening skapas i huvudsak genom fem av Weicks sju element. Elementen social och 

identitet har visat sig viktiga i meningsskapandet av samverkan då utveckling av personliga relationer 

är en viktig faktor i samverkan. Den sociala interaktionen har därför visat sig vara väsentlig för 

samverkan samtidigt som det är av vikt att utveckla personliga relationer i en samverkan för att 

skapa en identitet och därmed skapa mening av situationen. Elementet retrospektiv framkom i 

analysen som viktigt i meningsskapandet av samverkan då ett flertal av intervjupersonerna 

refererade till egna tidigare erfarenheter av samverkan i frågor om uppfattningen av begreppet 

samverkan. Vidare är signaler/ledtrådar ett element som framkom i analysen då två organisationer 

gav mer konkreta förslag under observationen. Beroende på hur övriga organisationer tolkar dessa 

förslag så kan därmed den meningsskapande processen skilja sig åt mellan individerna inom de 

idéburna organisationerna. Till sist framkom av intervjuerna att samverkan kan kopplas till elementet 

pågående då det ur resultat och analys framkom att samverkan kräver kontinuitet och 

upprätthållande.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev  

 

Hej! 

 

Våra namn är Malin Boström och Hanna Nilsson och vi studerar sista åter på Risk- och 

Krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet Östersund. Just nu skriver vi vårt examensarbete 

gällande samverkan mellan de idéburna organisationerna här i Östersund gällande 

flyktingsituationen. Därför är just din medverkan viktigt. 

 

I studien kommer svaren hanteras konfidentiellt, vilket betyder att det inte kommer gå att koppla 

svaren till dig. Vi kommer att återkoppla till dig när studien är klar så att du får möjlighet att ta del av 

resultatet. 

 

Under intervjun kommer vi att be om samtycke för att spela in intervjun. Genom att spela in 

intervjun kan vi undvika feltolkningar och missuppfattningar av de svar du ger. Det är enbart vi som 

kommer att ha tillgång till denna intervju och ljudfilen kommer att raderas efter att studien 

framställts. 

 

Vill du medverka i denna intervju går det att ge besked vid mail och telefon. 

 

xxx.xxx@hotmail.com 

073-xxx xx xx 

 

xxx. xxx@hotmail.com 

070-xxx xx xx 

 

Vi är tacksam för snabba svar så att vi i nästa steg kan bestämma en tid och plats för intervjun. 

Tack på förhand! 

 

/ Malin Boström & Hanna Nilsson 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

• Vilken organisation är du verksam inom? 

• Vad har du för arbetsuppgifter? 

• Hur länge har du jobbat inom organisationen? 

Samverkan 

• Hur ser ni på projektet samverkan mellan de idéburna organisationerna i Östersund? 

• Vilka behov ser ni för att samverka? 

• Vilka förväntningar ser du för samverkan? 

• Vad anser du bör ingå för att uppnå en god samverkan? 

• Ser ni några problem eller oroligheter kring projektet/samverkan? Fördelar? 

• Har du/ni ställts inför några intressekonflikter? Vilka i så fall? 

• Två samverkansmöten har ju hittills ägt rum, anser du att mötena har bidragit till?     

- Positiv/negativ? Hur då? 

• Vad anser du är viktigast för att uppnå en gynnsam samverkan på mötena? 

• Får alla komma till tals? 

• Vilket intresse anser du det finns hos de andra aktörerna? Hur då? 

• Vad är samverkan för dig? 

- Vad innebär begreppet samverkan för dig? 

• Vad har du för tidigare erfarenheter av samverkan? 

Positiva och negativa? Vilken roll hade du då? 

• Hur arbetar ni med samverkan inom organisationen? 

- Tror du samverkan kan/kommer skilja sig åt när flera organisationer samverkar med er? 

Hur då/hur kommer det sig? 

- Hur medverkar andra organisationer i samverkan med er? 

Riskförståelse och riskperception 

• Vilka faktorer anser du skulle kunna bidra till en samverkan som inte är gynnsam? För dig, för 

organisationen och för projektet? 

• Tror du att de andra organisationerna i samverkansprojektet delar din uppfattning om 

riskerna? Varför, varför inte? 

Avslutning 

• Har du något att tillägga eller vill du ändra något? 
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Bilaga 3 - Observationsschema 

 

• Hur arbetar de olika organisationerna kontinuerligt med samverkan i 

dagsläget?  Uppdatering/nyskapande (ständigt pågående)?   

• Kan man urskilja ett dåtids-, nutids- och framtidsperspektiv av samverkan mellan de idéburna 

organisationerna?   

• Något perspektiv som framstår mer än något annat? Vad? 

• Framträder viss information som extra viktig (utvalda signaler)?  Vad kännetecknas den 

informationen av?   

• Skiljer sig informationen mellan de idéburna organisationerna?   

• Baseras information från mestadels egen organisation eller är det i samverkan med andra 

organisationer?   

• Uppstår det någon problematik under upprätthållandet av en samverkan?  Vilka faktorer 

påverkar? 

• Uppstår det någon form av konflikt/diskussion mellan de idéburna organisationerna? 
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