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Textversion poddavsnitt #80 Förvaltningslogik och 

experimentell logik hörnstenar för samverkan  

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner.  

"Insikten om samverkans och samarbetets betydelse, att det är en ‘skill’ och eller 

kompetens, den tar vi ju definitivt med oss."  

Det här är Demokratiresan. 

— 

Nils Munthe: Hej och välkommen till Demokratiresan. Du lyssnar nu till ett, i en serie 

av fyra, avsnitt på temat "Hållbarhet blir standard".  

Och dessa temaavsnitt är en del av den erfarenhetsspridning som görs under ett 

treårigt projekt som finansieras av både Viable Cities och Vinnova. Syftet med detta 

projekt är att utveckla en metod för att kunna skala upp och standardisera hållbara, 

innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö, ta fram 

framgångsfaktorer för samverkan för att effektivt involvera rätt aktörer och lösningar 

i processen för att utveckla staden - både när det gäller nya och befintliga områden. I 

projektet deltar tre kommuner: Stockholm, Göteborg och Malmö, samt IVL Svenska 

miljöinstitutet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Uppsala universitet, Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) och Fastighetsägarna Stockholm. 

Nils: Och i detta avsnitt kommer vi särskilt att fokusera på forskning och hur 

forskningen kan bidra till nya arbetssätt och vad forskningen kan lära oss om 

samverkan kring hållbara lösningar. Med mig för att göra det har jag Berit Balfors 

från KTH, hej! 

Berit: Hej, hej! 

Nils: Och Peter Wiborn från Stockholms stad. Hej! 

Peter: Hejsan! 

Nils: Alexander Hellquist från Uppsala universitet. Hej!  
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Alexander: Hallå, hallå! 

Nils: Och Anders Nordh, kollega till mig här på SKR.  

Anders: Hej, Nils!  

Nils: Och jag som leder samtalet heter Nils Munthe och finns också på SKR.  

Om jag börjar med att fråga dig, Peter, varför är det viktigt att ha en koppling till 

forskningen i det här arbetet? 

Peter: Ja, det är en viktig del, dels...eller för det första, för att uppskalning av olika 

former, uppskalning i de allra flesta fall kräver samverkan. Och samverkan är ju också 

en intressant arbetsform. Det tar både tid och resurser i anspråk, så vi vill ju veta lite 

mer om hur vi samverkar så effektivt och så bra som möjligt för oss. För det andra så 

tänker jag att det handlar väl också om att, genom forskning, sätta fokus på att 

samverkan är en kompetens i sig som vi behöver utveckla och vara lite mer noggranna 

kring. Vi som arbetar i en offentlig organisation har ju olika mandat, olika 

ansvarsområden, olika intressen - inte minst politisk styrning - som vi drivs av. Och 

det gör att man går in i en samverkan med olika förutsättningar, kanske.  

För det tredje så tror jag nog att vi bär med oss goda eller mindre goda erfarenheter av 

samverkan in i nya konstellationer. Men allt för sällan går vi på djupet med vad som 

krävs för att få fram så bra samverkanslösningar eller så bra samverkansklimat som 

möjligt. Och här tror jag då att forskningen ger värdefulla bidrag för att förbättra och 

utveckla samverkansarbetet, egentligen oavsett vilken organisation det är. Både 

genom att man bygger på teoribildning sedan tidigare men också genom den 

följeforskning - alltså att prata med de som har skorna på sig och vet var de klämmer, 

om man uttrycker sig så - i samverkanslösningar.  

Nils: Och om jag vänder mig till dig, Berit, vad är ditt forskningsområde? Så vi lär 

känna dig lite grann så här i inledningen av podden? 

Berit: I det här projektet så har jag ju ägnat mig mycket åt samverkan, men annars så 

tittar jag ju mycket på hållbar utveckling i olika sammanhang.  

Nils: Och vad har du gjort i arbetet här, kring samverkan? Vad har din roll varit?  

Berit: Ja, min roll har varit att göra intervjuer med tjänstepersoner från Göteborg, 

Malmö och Stockholm, som är de städer som ingår i den här studien. Och det har ju då 

varit intervjuer med personer från olika delar av den kommunala förvaltningen.  

Nils: Jag tänker att vi kommer tillbaka till det, men jag vill fråga dig samma sak, 

Alexander. Vad är ditt forskningsområde och vad är din roll i det här projektet?  
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Alexander: Jag har ju en lite spretig bakgrund med nationalekonomi i botten, men på 

senare år så har jag ju tittat på olika former av samverkan eller kanske lite bredare, 

kan man säga, dialogbaserad planering. Så jag har ju jobbat till exempel med Anders 

och Nils, er, kring medborgardialoger. Men jag har också jobbat en del med både 

utbildningar och forskning om samverkan mellan myndigheter och mellan 

myndigheter och civilsamhälle, och så där. Det är mitt forskningsintresse, kan man 

säga.  

Nils: Och om jag går tillbaka till dig då igen, Berit, vad har du fått fram i de här 

intervjuerna? 

Berit: Då kan man väl så här att när det gäller samverkan och olika projekt - vi tittar ju 

framförallt i det här projektet på pilotprojekt, alltså som också kan vara större projekt - 

och då är det samverkan i anslutning till det. Och det som har kommit fram i de här 

intervjuerna och de gruppintervjuer vi har haft är ju bland annat hur viktigt det är att 

till exempel ha en tydlig början och ett tydligt slut. Det är viktigt att ha ett startmöte 

där man gör upp med “vad är det som ska göras, vad är det som ska uppnås?” Att man 

gör en gemensam problemformulering och sätter upp gemensamma mål och en vision.  

Och då är det ju så att samverkan är ju en lärprocess och det innebär ju att man ibland 

måste ompröva för att det tillkommer nya kunskaper. Man lär sig ju saker under tiden. 

Och det betyder, som sagt, att de här målen...det är viktigt att de har en viss typ av 

flexibilitet.  

Men sen är det ju också så att det är viktigt att tidigt ta upp det här att samverkan 

sätter sig först efter ett tag, alltså att det tar tid. Och sen, naturligtvis, att det finns 

resurser avsatta för samverkan och att de som ingår i samverkan också har mandat.  

Sen framkom det ju, i de här intervjuerna, hur viktigt det är att den som leder 

samverkan för arbetet framåt och att den personen faktiskt ser alla i gruppen och får 

dem sig att känna sig trygga, och även upprepa flera gånger vad det är som ska göras. 

Eftersom det är sådan omsättning på personal så är det där en väldigt viktig del, att 

repetera, helt enkelt.  

Och också då att den som leder samverkan har en förståelse för problematiken och den 

gemensamma uppgiften. Och ofta finns det ju en styrgrupp som kan hjälpa till också, 

och sätta ramarna för projektet och som också har en viktig roll som stöd för den som 

leder samverkan och för gruppen som helhet. Men då är det ju också viktigt att den 

där styrgruppen har kunskap om förvaltningsperspektiv och planeringens många 

perspektiv.  

Sen är det ju så att om man ser mer på dynamiken i den här gruppen så kan man väl 

säga att varje grupp har sina förutsättningar. Man kommer kanske från en rad olika 

delar av kommunala verksamheten och vi kanske har externa deltagare och så vidare. 
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Så det är viktigt att man skapar en förståelse för varandras uppdrag och rådighet och 

att det finns en kultur att dela med sig till varandra av.  

För samverkan är ju en gemensam uppgift som ska klaras tillsammans. Men samtidigt 

ska man inte vara rädd för att det kan skava och det kan bli konflikter, för det blir det i 

regel, men det är ju också, som en av de intervjuade eller till och med flera av de 

intervjuade påtalade, naturligt att det också får vara meningsskiljaktigheter. För det är 

ju en del i ett förändringsarbete.  

Samverkan är mycket beroende av den personliga inställningen. Men genom att 

tydliggöra från början att det kan komma att skava, så är ju alla också medvetna om 

att det är en del i processen, och då kan det bli mindre laddat. Sen är det ju viktigt att 

de som ska ansvara för implementeringen av det som nu tas fram i det projekt som 

man samverkar kring, också får vara med i processen. Och att man naturligtvis startar 

den här samverkan tidigt. Och, som jag sa, att det är ett gemensamt ägande av frågan.  

Men lika viktigt som det är med en början så måste det finnas ett slut och en 

avslutande diskussion, alltså "Vad har vi lärt oss?", så det finns en återsamling för att 

följa upp hur det gick och kanske också diskutera vilka som är de tre viktigaste 

innovationerna i just det här projektet och hur man tar det vidare i andra projekt. Och 

där hakar det ju i i det som Peter sade tidigare.  

Nils: Du ger oss en hel del nycklar och erfarenheter här, med tydliga ramar och start 

och mål och tydliga förhållningssätt och kultur som behöver råda inom en samverkan. 

Men om jag frågar dig då, Alexander, stämmer det överens med dina erfarenheter av 

att ha studerat och arbetat med samverkan på olika sätt? 

Alexander: Ja, det gör det absolut. Det finns ju en del generella framgångsfaktorer 

som man hittar i de flesta samverkansprojekt, åtminstone när man frågar praktiker, 

vad de tycker är viktigt. Sen om man skrapar lite på ytan så kan man ju säga att 

samtidigt har det visat sig vara ganska svårt att direkt översätta framgångar i ett 

projekt till ett annat projekt som sker i en annan kontext.  

Så att det här med "best practice" på detaljnivåer kanske inte är en framkomlig väg, 

och det är ju kanske inte så förvånande heller, om man tänker på samverkansarbetet 

som ofta är relationellt och beroende av vilka förutsättningar och vilka personer som 

är inblandade. Så att även om de här generella framgångsfaktorerna är viktiga att ha i 

bakhuvudet så krävs det också en slags situationskänslighet, för att anpassa dem till en 

viss kontext bland praktiker.  

Nils: Om jag frågar dig då, Peter, hur tar ni vara på de här erfarenheterna och 

insikterna som ni får från forskningen i projektet och framåt? 
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Peter: På ganska många olika sätt så... Jag ansluter till det som både Berit och 

Alexander säger, att samverkan är ju egentligen en viktig kompetens men som 

man...ofta bara säger att "vi ska samverka”, utan att fundera över vilka krav eller vilka 

kriterier, både på personer och kunskaper, som finns med där. Det handlar ju om att 

skapa öppenhet, det handlar om att skapa tillit, det handlar om att ha tillräckliga 

ramar, liksom, och om lyhördhet för varandra och sådär.  

Och det här är inte bara någonting som man lär sig utan att testa. Så jag tror att det vi 

lär oss genom att få belysningen, så att säga, från forskningshåll här, är att de sätter 

upp en spegel till alla oss som arbetar på olika nivåer i samverkansprojekt och återger 

det vi faktiskt har sett och sagt. Men också försöker systematisera på nåt sätt. 

Ett annat nyttoperspektiv är ju att hållbarhet blir standard. Vi städer som är med i det 

här och andra organisationer, vi hoppas ju att det här ska spridas. Och en viktig del har 

ju varit att identifiera hinder för uppskalning av olika sätt. Och då ser vi att det finns 

brister som beror på att det är enskilda individer som bär någonting vidare, det finns 

inte en systematik på det här. Men också på att det är bristande samverkan.  

Så då tror jag att det här med insikten om samverkan, eller samarbetets betydelse, att 

det är en “skill” och en kompetens, den tar vi ju definitivt med oss i arbetet vidare.  

Nils: Berit, du pratade tidigare om att få till det här bra, goda samtalet, där man både 

skapar relationer och kan utforska men också kan tillåtas vara... Ja men, låta konflikter 

komma fram om de finns. Hur gör man för att skapa ett sådant klimat i en grupp? 

Berit: Jag tror att det är mycket det här som Peter nämner, att det finns en tillit, att det 

finns en trygghet, och där spelar ju den som leder samverkan, en viktig roll också. Att 

se de som finns med i gruppen och göra det på olika sätt. Det framfördes bland 

intervjuade att någonting som kunde vara bra är att man har samtal, ibland enskilda 

samtal. Men det kan också vara så att om det är en stor samverkansgrupp, att man 

delar upp i team, så att säga. Olika områden som man hanterar. Och då kanske den 

som leder samverkan för samtal med respektive team. Men det är just det där… Det 

handlar väldigt mycket om trygghet, tillit och att skapa så bra förutsättningar som 

möjligt.  

Peter: Jag tror också att den viktigt del i det här är hur vi tar beslut i 

samverkansgrupper. Alltså har man en tradition att om majoriteten säger nej så blir det 

inget vidare, eller om majoriteten säger ja så går vi vidare och så får vi leva med att 

vara missnöjda. Och jag tror att samverkan kräver en annan typ av flytande 

beslutfattande, typ att "jag tycker egentligen inte att den här idén eller den här vägen 

är så bra men jag tänker inte sätta käppar i hjulet, men förvänta er inte att jag kommer 

göra jättemycket för att driva det vidare".  
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Och den typen av medgivande eller öppet medgivande, men också att säga att "jag är 

lite tveksam till det här". Det lyser ofta med sin frånvaro i samverkanskonstellationer. 

Det blir ofta att någon säger nej och så blir det den onda personen som stoppar upp 

samverkan, eller som stoppar upp processen. Vi behöver en mer flytande beslutsgång, 

tror jag. 

Nils: Alexander då, har du något råd eller något att ge? Om du får ett uppdrag att leda 

en samverkansgrupp och du är just den här personen som ska se till så alla känner sig 

inkluderade och också kanske fånga upp det där nejet som finns i gruppen, som man 

kan prata om. Vad skulle du säga? Har du några korta råd till en sådan person? 

Jättesvår fråga. 

Alexander: Det är en svår fråga men det finns ju... Man kan ju ta hjälp av teorier och 

teori... Inte på det sättet att teori ger svar men att teori hjälper att ställa rätt frågor och 

reflektera kritiskt. Och när det gäller just konflikter i samverkan så har man ju hjälp av 

att förstå det teoretiska bagage som mycket av samverkanspraktiken och 

dialogpraktiken bygger på. Och den vilar i ganska hög grad, menar jag, på en 

tankefigur som idealiserar konsensus väldigt mycket, som kommer från den här tyske 

inflytelserike tänkaren Jürgen Habermas, som menar att det är en slags kognitiv 

rationalitet som finns hos människor som gör att vi kan komma överens om de 

starkaste sakargumenten.  

Och det är ju en fin tankegång, en fin vision, som säkert kan funka i vissa 

sammanhang och så där. Men både beteendevetenskap har ju visat på massa olika bias 

och fenomen som uppstår i grupper som gör att vi inte alltid är så rationella som 

Habermas hoppas på. Och sen finns det också en kritik från mer statsvetenskapligt 

håll, att konsensustanken är naiv och kanske till och med farlig, för den kan riskera att 

undertrycka perspektiv som radikaliseras och sen kommer upp på andra sätt.  

Så att det finns ju alternativa idéer om hur man kan komma fram till beslut som inte 

bygger på konsensus. Och de är väl bra, som samverkansledare, att ha lite pejl på, och 

kunna lägga fram för en grupp och diskutera då, hur viktigt det är med konsensus och 

vad det finns för andra beslutsformer. Och det finns ju då tänkare som säger att den 

typen av forum för dialog och så där, att det främsta syftet för dem snarare är att vara 

en arena för legitim åsiktsskillnad. Man ska förstärka skillnader och tydliggöra dem 

för att få fram bättre beslutsunderlag, men att besluten kanske inte ska tas i 

samverkan. Det är ett exempel på hur teori kan hjälpa samverkansledare och de som är 

med i samverkan att tänka kring hur de kan ta beslut och hantera konflikter.  

Nils: Jag tänkte att jag skulle bjuda in dig här i samtalet också, Anders. SKR har ju 

också tittat en hel del på något vi kallat "medskapande omställningsarbete". Kan du 

berätta kort om det?   
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Anders: Det är ju så att väldigt många av de utmaningar som kommuner och regioner 

står inför i dag kräver väldigt stora...vad ska jag säga... Att vi jobbar mer tillsammans 

än vi har gjort tidigare. Det finns många perspektiv på frågorna. Det är sällan i dag så 

att en... Oavsett hur välutbildad man är inom ett område - expert - att man sitter inne 

med hela lösningen. Och då behöver vi fundera på "Hur kan vi ha en tillåtelse i 

organisationen att våga pröva nya lösningar?"  

Och vi har, under en tid här, haft ett samarbete med Jan Holmberg, som är professor 

på Chalmers och Space for Change, som har myntat två logiker som han lyfter fram 

och som han kallar för "kryssningslogik" och "expeditionslogik". Och 

kryssningslogiken kan man väl likna med att vi tänker oss vår kommun som ett stort 

kryssningsfartyg som är på väg genom ganska trygga vatten. Det är ganska svårt att 

ändra kurs på den där stora båten. Det krävs mycket för det.  

Och då kan det vara värdefullt, när vi kommer in och det dyker upp massa utmaningar 

i horisonten som vi behöver navigera oss igenom, att skicka ut små båtar som gör 

expeditioner och som får tydliga uppdrag och som bemannas med kompetenser från 

olika håll, både inom och utanför organisationen. Sen får de åka ut och testa och 

prova. Men då måste vi, som jag tror att Berit var inne lite på innan också, ha en 

mottagande apparat.  

Så att om en expedition kommer tillbaks så måste vi ta hand om deras resultat och se 

"Är det här något som vi kan skala upp, som gör att vi ska ändra kursen några grader 

på det stora kommunkryssningsfartyget, så att det undviker och kommer lättare fram 

förbi de här utmaningarna?" Så att det är lite grann en metafor för att jobba, men just 

att våga skapa de här utrymmena för det här expeditionstänkandet. Att våga pröva helt 

nya sätt, men också ta till vara erfarenheterna på ett smart sätt i den egna 

organisationen. Och det här har vi då också satt ner på pränt i en skrift som finns ute. 

Nils: Jag tänker att vi ska stanna lite där i vad som händer när den här expeditionen 

kommer tillbaka till kryssaren, så att säga. Hur får vi det och hur kan vi skala upp 

idéerna? Det är ju lite temat för de här poddarna. Berit, vad väcker det för tankar hos 

dig när du hör Anders berätta om det här arbetet och hur får vi till, liksom, ett gott 

resultat så vi kan sprida det till andra verksamheter? 

Berit: Jag tycker för det första att det är en jättebra metafor med de här 

kryssningsfartygen och småexpeditionerna. Det är precis vad det hela handlar om. Jag 

tror att det är viktigt att också tillåta de här små expeditionerna, att våga testa och 

prova nya grepp, så att säga. Det handlar också om att inte bara köra kryssning i de 

trygga, säkra vattnen, tror jag du sade, utan att man faktiskt vågar testa något nytt 

också. Det är ju den första punkten.  

Men sen hur man tar emot det här är ju något som vi jobbat med en hel del inom det 

här projektet "Hållbarhet blir standard". Vi tittar ju på olika sätt att göra det med 
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verktyg och på så vis också testa verktyget och så vidare. Så det är väl en sak. Men 

sedan är det ju också det här att få in det här tänket i en process, i kommunernas olika 

planeringsprocesser, så att det faktiskt kan bli verkstad. Och det tror jag är en viktig 

del för att få det här att bli levande och faktiskt...att det ska kunna äga rum, så att säga. 

Anders: Ser du också att det också kräver att vi har ledare som är modiga och vågar 

släppa iväg de här expeditionerna? 

Berit: Ja! Verkligen!  

Alexander: Ja, och jag tänker också som med öppna armar tar emot dem när de 

kommer tillbaka. För ibland är det lätt att acceptera att vi kan köra ett pilotprojekt, det 

kostar inte så mycket, och de kan hålla på där i ena hörnet av farvattnen, men att sen 

inte ta emot dem erfarenheter som finns... Det är ju det som egentligen är hela grunden 

till “Hållbarhet blir standard”. 

Peter: Men jag tror att det var du, Alexander, och Berit, som också pratade om olika 

logiker. Alltså den här innovationslogiken, på något sätt. Eller förvaltningslogiken. Att 

det är två olika praktikaliteter som måste mötas lite mer. Och här, absolut, som du 

säger, Anders, där måste det finnas modiga och nyfikna ledare som också vågar 

misslyckas. För det är en annan sådan där fallgrop som man ser, att vi är så rädda för 

samverkan och vi är så rädda för att våga testa nytt eller skala upp för att vi kanske 

misslyckas och då är det någon som står och pekar finger åt oss. När det egentligen 

borde vara standard, att vi ska misslyckas. Annars kommer vi aldrig att lyckas. 

Anders: Jag är lite nyfiken på att höra era tankar kring det här med... Nu i det här 

projektet så är det ju då Stockholm, Göteborg och Malmö som har deltagit, våra 

största städer i landet. Hur funkar det här, är det någon skillnad mellan stora och små 

organisationer i ett sådant här arbete? Har ni sett någonting där, kanske utifrån din 

forskning, Berit, i största allmänhet? Ser du också, när du har gjort intervjuer, om det 

är någon skillnad mellan kommunerna? 

Berit: Det är bra frågor, men för att börja med den första där, om det är någon skillnad 

mellan stora och små städer... Jag har faktiskt också gjort lite mindre studier när det 

gäller samverkan i ett antal kommuner i Sverige som just har den här mindre 

storleken. Men jag måste säga att det är ganska likartade resultat ändå, även om man 

kan se vissa skillnader på så sätt att det kan gå snabbare i de här små kommunerna 

därför att man kanske har större närhet till varandra än om man tittar på Stockholm 

där man sitter på olika håll och förvaltningen är så stor. Det gör ju att det också blir 

längre avstånd mellan varandra. Så att är sådana praktiska saker. Ja, det finns ju vissa 

skillnader där.  
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Nils: Peter, har du några exempel på hur ni konkret jobbar då, för att få till de här...att 

det blir standard när ni hittar de här goda lösningarna i det här arbetet som ni baserar 

på kunskapen som kommer från forskningen?  

Peter: Ja, det kan man säga. Det finns inom ramen för de storskaliga 

stadsutvecklingsprojekten nu också en gemensam utvärderingsplattform, som drivs av 

staden. Och det görs på initiativ av erfarenheter som har gjorts, bland annat i Norra 

Djurgårdsstaden, med de redovisningar som finns. Så det är ett sätt. Men det som vi 

har satt i sjön nu, gemensamt, är också att den gruppen som jobbat med forskning och 

innovationsarbete och samverkansarbete i staden, kommer att ha en viktig roll i 

fortsatta uppskalningsprojekt, om man säger så.  

Vi försöker också koppla en styrgrupp som har den kompetensen och den uppgiften 

till det här. Så att det handlar verkligen om att överbrygga det här innovationsarbetet 

som sker i alla organisationer eller särskilt i stora städer, till att det kommer in som en 

naturlig del i det löpande förvaltningsarbetet och ansvarsarbetet där. Och då tror jag 

att man måste bygga de här strukturerna för att ta hand om innovationen. Och i 

Stockholm har vi valt den här FOI-gruppen, som vi kallar den. Den har fått en ny 

konstellation efter att mera ha jobbat och letat efter innovations- och 

forskningssamarbeten. 

Nils: Så in i den ordinarie styrningen? 

Peter: Ja, det är ju lätt att säga men svårt att göra, så att säga. Vi har olika uppgifter i 

staden. Vi ska uppfylla budgetuppdrag, det är egentligen det vi har politiskt mandat att 

göra, vi som arbetar. Men finns det också uppdrag att jobba med innovation, att jobba 

med ständiga förbättringar. Så som egentligen alla företag behöver göra, så behöver 

den strukturen byggas.  

För annars blir det lätt ett arbete som sker lite vid sidan av och man redovisar att "vi 

har gjort så här många utvecklingsprojekt". Så ja, det behöver, så att säga, in i 

förvaltningsstrukturerna. Men det kanske också är så att förvaltningsstrukturerna 

behöver ändras för att kunna se den här löpande innovationen och uppskalningen som 

en viktig del, och som inte bara bygger på enskilda medarbetares drivkrafter. För det 

är också något vi har sett, genomgående i städerna, att det oftast är det som lite 

slumpartat gör att idéer tas vidare.  

Nils: Avslutningsvis så skulle jag vilja fråga, och du har ju nästan varit inne på det här 

redan, men om ni vill ge ett råd till andra som jobbar i pilotprojekt och som jobbar 

mycket med samverkan och vill göra det till standard eller verkligen se till att man tar 

vara på resultaten, vilket råd skulle ni vilja skicka med. Om vi börjar med dig, Berit?  

Berit: Då skulle jag kanske vilja säga att hållbar utveckling är ett gemensamt åtagande 

som ställer krav på samverkan för att kunna ta fram några innovativa lösningar eller 
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processer. Det är det mest grundläggande. Men sen när det gäller själva 

samverkansprocessen så tror jag just det här att ha förståelse för varandras uppdrag, 

rådighet till varandras perspektiv är en väldigt viktig grund för att få det hela att 

fungera. 

Nils: Om du får samma fråga, Alexander? Vad vill du skicka med till andra som står 

inför liknande situationer? 

Alexander: Då måste jag kanske fundera en stund till innan jag kommer på något bra 

svar som kompletterar Berits. 

Nils: Anders, har du något medskick, medan Alexander tänker lite? 

Anders: Jag tänker att du som är ledare i någon form, som kanske lyssnar på det här: 

Ha med i ditt fortsatta arbete att de utmaningar som vi står inför inom den offentliga 

sektorn kommer att kräva att vi måste göra stora omställningar och förändra hur vi tar 

oss an våra verksamheter. Och då är just det här att testa i en liten skala för att sedan 

skala upp och se på synergieffekter mellan olika verksamheter i organisationen 

oerhört väsentligt att jobba med. Och där gäller det att vara modig och våga pröva. 

Nils: Alexander, har du tänkt ut något bra som kompletterar det som vi har hört? 

Alexander: Ja, alltså... Det är möjligt att jag ställer till det genom att ha ett lite annat 

perspektiv men vi har ju skickat ut intervjuer till de här personerna, de här 

tjänstepersonerna i “Hållbarhet blir standard” och frågat dem lite om hur de ser på de 

här olika logikerna. Och där ser vi ju en slags intressant paradox, kan man kanske 

säga, som vi inte riktigt är på det klara med. Men det är att de både betonar det här 

utforskande, experimentella, men samtidigt så trycker de också på att om samverkan 

ska lyckas så måste det vara väldigt väl förankrat i den egna verksamheten, alltså den 

egna förvaltningens mål, och det är en framgångsfaktor om det är förankrat i budget 

och det finns ett väldefinierat budgetutrymme.  

Så här finns en slags klurighet som vi just nu tittar närmare på för att förstå den bättre. 

Men här finns ju något, också, för chefer inom kommunerna att försöka förstå och det 

kanske inte är helt givet att vi landar i den slutsatsen att det behöver bli mer agilt och 

så där, utan det handlar på något sätt om att hitta ett sätt att kombinera den 

traditionella förvaltningslogiken med sina möjligheter till ansvarsutkrävande och så 

där, och tydligt definierade mål och budget med försök att vara lite mer innovativ. Det 

kan man väl säga är liksom den stora utmaningen i förvaltning överhuvudtaget, att 

man måste kombinera två världar och inte kasta ut stuprörslogiken med badvattnet, 

som vissa forskare hävdar. Det menar jag är fel. Det handlar om att kombinera de här 

logikerna. 
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Nils: Du var ju inne på att det handlar om att ställa rätt frågor för att kunna skapa bra 

processer, så du fortsätter i den andan där, Alexander. Tack för det svaret! 

Peter, då går vi tillbaka till dig. Du har ju varit inne lite på det här och gett lite råd och 

vad du tänker, men har du något avslutande råd till andra som sitter ute i kommun och 

region Sverige? 

Peter: Jag tänker att ett gammalt fint ord, “prövansmod”, skulle vara... Särskilt när det 

då gäller i förvaltningsledningar eller i en politisk oenighet. Att "Vi provar i alla fall", 

"Låt oss köra, så får vi se", "Vad är det värsta som kan hända? - Ja, det är att vi 

misslyckas". Och sen tror jag att vi behöver hitta steg i uppskalning, alltså 

volymmässiga steg eller geografiska steg, att vi inte går från ett litet, litet projekt till 

ett jätteprojekt utan liksom också ger oss möjligheten att tacka nej eller att säga nej 

och att hitta nya vägar på vägen. Det tror jag också liksom... Det blir ju någon form av 

iterativ utveckling, men lite mera säkerhetsbälte än att kasta sig ut i det stora okända 

med en gång.  

Nils: Då återstår bara att säga stort tack till Berit Balfors... 

Berit: Tack! 

Nils: ...Peter Wiborn... 

Peter: Tack så mycket! 

Nils: ...Alexander Hellquist... 

Alexander: Tack, tack! 

Nils: ...och Anders Nordh. 

Anders: Tack så mycket! 

Nils: Och jag som har lett samtalet heter Nils Munthe, och det här har varit ett avsnitt 

av Demokratiresan i serien "Hållbarhet blir standard".  

— 

Demokratiresan.  

 

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner.  

 

 


