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Sammanfattning 

Titel: När tre vägar korsas – Om ett samarbete där olika logiker och intressen möts 

Författare: Hanna Eriksson och Julia Petersson 

Kurs: Företagsekonomi III - Organisation, examensarbete (kandidat) 15 hp  

Handledare: Olle Duhlin 

Examinator: Hans Wessblad 

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur intressenter med olika logiker samarbetar 

för att uppnå sina respektive intressen. Genom att identifiera utmaningar och möjligheter 

vill vi bidra till att intressenter i nätverk ska få ökad förståelse för hur framgångsrika 

samarbeten kan karaktäriseras samt hur utmaningar kan undvikas. Vi vill med studien 

även undersöka på vilket sätt effekten av samarbeten kan gynna samhällsnyttan. 

 

Metod: En fallstudie har genomförts med en induktiv ansats och en kvalitativ 

datainsamling. Vid insamlingen av empiriskt material genomfördes fem 

semistrukturerade intervjuer med informanter från tre olika aktörer som verkar i ett 

samarbete. 

 

Slutsats: Studien visar att relationer som byggs över gränsen mellan offentliga aktörer 

och privata organisationer är fördelaktiga för deras respektive utveckling och överlevnad. 

Vi har i denna studie sett att intressen i ett samarbete kan vara olika men att det är av stor 

vikt att hitta en balans däremellan för att skapa ett gemensamt värde. Vidare har vi 

kommit fram till att samarbeten kan generera resursutbyte som skapar ömsesidiga 

fördelar för de inblandade parterna. Genom studien har vi även kunnat se hur olikheter 

påverkar dynamiken i samarbetet. Vi har kunnat identifiera ett mönster där engagemang, 

kommunikation och förståelse är tre teman som karaktäriserar ett framgångsrikt 

samarbete. Slutligen har vi kunnat dra slutsatsen att organisationer i samverkan med andra 

parter kan skapa ett delat värde där lönsamhet och samhällsnytta går hand i hand.  

 

Nyckelord: Intressenter, samarbete, offentliga aktörer, privata organisationer, byråkrati, 

innovation, projekt, intressen, samhällsnytta 
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Abstract 

Title: When three ways crossing – About a collaboration where different logic and 

interests meet 

Author: Hanna Eriksson and Julia Petersson 

Course: Business Administration III – Organization, (bachelor thesis) 15 credits 

Advisor: Olle Duhlin 

Examinator: Hans Wessblad 

 

Purpose: The aim of the study is to describe how stakeholders with different logics work 

in collaboration to achieve their interests. By identifying challenges and opportunities, 

we want to help stakeholders gain increased understanding of how successful 

collaborations can be characterized and how challenges can be avoided. We also want to 

investigate in what way the effects of collaboration create social benefits. 

 

Method: The thesis was examined with an inductive approach and a qualitative case 

study. The empirical material was collected through five semi structured interviews with 

informants from three different actors working in collaboration. 

 

Conclusion: The study shows that relationships built across the border between public 

actors and private organizations are beneficial for their development and survival. In this 

study, we have seen that interests in a collaboration may be different, but it is important 

to find a balance between them in order to create a shared value. Furthermore, we have 

come to the conclusion that collaborations can generate resource exchange that creates 

mutual benefits for the involved parties. By this study, we also have been able to see how 

differences between stakeholders affect the dynamic in the collaboration. We have been 

able to identify a pattern where engagement, communication and understanding are three 

themes that characterize a successful collaboration. Finally, we have come to the 

conclusion that organizations, in collaboration with stakeholders, can create shared value 

where profitability and social benefits can be connected.  

 

Keywords: Stakeholders, collaboration, public sector, private organizations, 

bureaucracy, innovation, project, interests, social benefits 
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1 Inledning 

Studiens första kapitel inleds med en beskrivning av utmaningar på den svenska 

arbetsmarknaden. I vår studie kommer utmaningarna presenteras utifrån en möjlig 

lösning där samarbeten ställs i fokus. Vi vill även ge dig som läsare en inblick kring de 

hinder och möjligheter som kan tänkas uppkomma vid samarbeten där vägarna mellan 

privata organisationer och offentliga aktörer korsas. Vidare följer en 

problemformulering och en presentation av studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

“Sverige står inför stora arbetsmarknadspolitiska utmaningar. Ska vi möta 

dessa måste samverkan mellan företag och offentliga aktörer förenklas. I dag 

är processen ofta krånglig och tidskrävande.”  

                    Rosenhamer och Wågström (2016) 

 

I en debattartikel från Svenska Dagbladet diskuterar två representanter från NCC, 

Rosenhamer och Wågström (2016), att det bör vara enklare för organisationer att 

komma igång med arbetsmarknadsutbildningar för att snabbare få in nyanlända på 

arbetsmarknaden och bemöta organisationers rekryteringsbehov. Enligt Rosenhamer 

och Wågström (2016) begränsas organisationer av onödig byråkrati och komplicerade 

regelverk. I debatten diskuteras ett förslag på lösningen vilket anses vara förbättrade 

kontaktvägar mellan arbetssökande, Arbetsförmedlingen och organisationer. Processen 

beskrivs vara komplicerad på grund av Arbetsförmedlingens regelverk, den ekonomiska 

ersättningsmodellen samt den föråldrade synen på utbildning (Rosenhamer & 

Wågström, 2016). Enligt Regeringen (2017) läggs det större kraft på den svenska 

arbetsmarknadspolitiken och det presenteras ett mål som innebär att Sverige ska ha lägst 

arbetslöshet i EU år 2020. Genom insatser vill Regeringen (2017) att 

arbetsmarknadspolitiken ska bidra till förbättrad matchning mellan den som söker arbete 

och arbetsgivare som söker arbetskraft. Att ta tillvara på människors kompetens kan 

skapa förutsättningar för en väl fungerande arbetsmarknad i Sverige och tillgången på 

rätt utbildad arbetskraft beskrivs således vara en viktig del för svensk tillväxt, jobb och 

välfärd (Regeringen, 2017). För att uppnå målet om minskad arbetslöshet i Sverige anser 
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Regeringen (2017) att det bland annat krävs större insatser i etableringsverksamheten 

för nyanlända personer som har varit i landet under kort tid. 

Einarsson (2016) hävdar att högkonjunktur har en påverkan på Sveriges stigande 

arbetskraftsbrist och invandring beskrivs således vara en viktig pusselbit för det svenska 

samhället. Enligt Arbetsförmedlingen (2017) kan högkonjunktur resultera i att det blir 

enklare för arbetssökande att få arbete. Däremot beskrivs högkonjunkturen leda till större 

utmaningar för arbetsgivare eftersom det blir svårare att hitta den kompetens de behöver 

(Arbetsförmedlingen, 2017).  För att minska arbetslösheten bland utrikes födda menar 

Arbetsförmedlingen (2017) att det är av stor vikt att matcha organisationers efterfrågan 

på kompetens med utbudet av arbetskraft.  

 

För att organisationer ska våga engagera sig i samhällsfrågor påstår Rosenhamer och 

Wågström (2016) att samverkan mellan privata organisationer och offentliga aktörer blir 

alltmer viktigt för att snabbare kunna möta arbetsmarknadspolitiska utmaningar. Vidare 

framhäver Diara, Alilo och Mcguire (2004) att det växande intresset för samhällsansvar 

leder till att det uppkommer fler samarbeten mellan privata organisationer och offentliga 

aktörer, vilket kan skapa ömsesidiga fördelar för respektive aktör. Sørensen och Torfing 

(2011) anser att interaktionen mellan offentliga aktörer och privata organisationer inte är 

ett nytt fenomen eftersom det har spelat en stor roll vid genomförande av exempelvis 

politiska frågor. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt diskussioner i studiens bakgrund framkommer det att Sverige står inför 

arbetsmarknadspolitiska utmaningar där samarbetet mellan privata organisationer och 

offentliga aktörer påstås vara en lösning på problemet. Uppmärksamheten riktas mot att 

skapa en länk mellan de nyanlända på arbetsmarknaden och organisationernas 

rekryteringsbehov. Arbetsförmedlingen (2017) beskrivs således ha en viktig roll att 

erbjuda arbetsmarknadsutbildningar, en kort yrkesinriktad utbildning inom yrken med 

kompetensbrist, till de personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden 

(Arbetsförmedlingen, 2017). Arbetsmarknadsutbildningar kan ses som en av flera 

möjligheter att bemöta den rådande problematiken. Vi utesluter därför att fokusera på 

andra möjliga lösningar kring problematiken och väljer att rikta uppmärksamheten mot 

samarbeten som uppstår i samband med de arbetsmarknadspolitiska utmaningarna.  
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I en rapport av Svenska Kommuner och Landsting (2005) diskuteras det att privata 

organisationer och offentliga aktörer har ett ömsesidigt beroende av varandra på grund av 

deras olika kompetens. Ömsesidigheten innebär enligt Svenska Kommuner och Landsting 

(2005) att det finns önskan om att skapa nya lösningar, förbättra eller utveckla. 

Samarbeten beskrivs således vara en viktig tillgång för tillväxt (Svenska Kommuner & 

Landsting, 2005). På grund av att organisationer strävar efter att uppnå lönsamhet och 

konkurrenskraft kan samarbeten vara av stor betydelse. Vår uppfattning är att samarbeten 

kan innebära utbyte av resurser där offentliga aktörer exempelvis kan bidra med 

ekonomisk ersättning eller servicetjänster till organisationer. En tolkning kan därmed 

vara att det är fördelaktigt för privata organisationer att samverka med offentliga aktörer, 

men vi ser också att det kan uppstå problematik. I studiens bakgrund framkommer det att 

organisationer kan begränsas av onödig byråkrati vid samarbeten med offentliga aktörer, 

vilket kan tolkas som att de verkar i två olika världar där olika arbetssätt möts. Det kan 

tänkas uppstå intressekonflikter eftersom offentliga aktörer inte verkar för samma mål 

som privata organisationer, exempelvis den ekonomiska lönsamheten. De offentliga 

aktörernas arbetssätt påstås präglas av byråkrati och det kan vara intressant att se på vilket 

sätt det påverkar produktiviteten i samarbetet. En uppfattning är att privata organisationer 

verkar för innovation vilket kan tänkas hämmas av byråkratiska regler. 

  

I bakgrunden diskuteras det att Arbetsförmedlingen styrs av komplicerade regelverk men 

en aspekt är att regelverken är uppbyggda för att skapa ett rättvist system på den svenska 

arbetsmarknaden. En tänkbar risk är att det uppstår förutfattade attityder kring den 

byråkratiska strukturen, där organisationer ser större utmaningar än möjligheter vid 

samarbeten med Arbetsförmedlingen. En möjlig tanke är därför att förutfattade attityder 

kan leda till minskad förståelse. Genom minskad förståelse finns det en potentiell risk att 

gapet mellan offentliga aktörer och privata organisationer ökar och därmed påverkar 

samarbetet negativt. Skulle konsekvensen av förutfattade attityder kunna leda till att 

privata organisationer inte ser fördelarna med att ta tillvara på de resurser som erbjuds av 

exempelvis Arbetsförmedlingen?  

 

För att organisationer ska engagera sig i exempelvis arbetsmarknadspolitiska utmaningar 

kan det vara tänkbart att det önskas en dubbel effekt där samhällsnyttan blir en parallell 

agenda till lönsamheten. Enligt vår tolkning kan det vara svårt för privata organisationer 

att på egen hand bistå med kompetens och resurser för att driva samhällsfrågor. En 
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intressant koppling är därför Tillväxtverkets (2016) påstående om att samhällsansvar kan 

gynna organisationers utveckling eftersom det kan leda till ökad konkurrenskraft. Det är 

troligt att insatser för samhället kan vara en långsam process där kostnaderna till en början 

är höga och resultaten ger en långsam effekt, vilket gör att samarbeten kan tänkas vara av 

stor vikt. På grund av de problem som beskrivs i bakgrunden kan 

arbetsmarknadsutbildningar ses som en viktig länk mellan arbetssökande och 

arbetsgivare, något som även kan tänkas vara ekonomiskt försvarbart för privata 

organisationer. 

 

Vi finner det intressant att fokusera på samarbeten och hur dynamiken mellan olika 

aktörer upplevs när deras vägar möts. Vår uppfattning är att ämnet är aktuellt men att det 

råder få diskussioner kring samarbeten där det finns olika logiker mellan aktörer. 

Eftersom mål och intressen i samarbeten kan se olika ut leder det oss till nyfikenhet att 

undersöka dynamiken mellan olika aktörer. 

 

1.3 Problemformulering  

Vår problemdiskussion har mynnat ut i följande problemformulering: 

• Hur påverkas interaktionen mellan offentliga aktörer och privata organisationer 

där olika logiker och intressen möts i ett samarbete? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur intressenter med olika logiker samarbetar för att 

uppnå sina respektive intressen. Genom att identifiera utmaningar och möjligheter vill vi 

bidra till att intressenter i nätverk ska få ökad förståelse för hur framgångsrika samarbeten 

kan karaktäriseras samt hur utmaningar kan undvikas. Vi vill med studien även undersöka 

på vilket sätt effekten av samarbeten kan gynna samhällsnyttan. 

 

1.5 Avgränsning 

För att exemplifiera hur samarbeten mellan privata organisationer och offentliga aktörer 

fungerar i linje med utmaningar på den svenska arbetsmarknaden har vi valt att avgränsa 

oss till arbetsmarknadsutbildningen NCC Nystart. Projektet är ett samarbete mellan NCC, 

Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen med syfte att möta kompetensbristen bland 

ingenjörer i Sverige. Projektet NCC Nystart är ett utbildnings- och praktikprogram inom 
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bygg och anläggning för utrikes födda ingenjörer. För att få delta i NCC Nystart ska 

personen vara utrikes född, ha en ingenjörsexamen från sitt hemland, arbetslivserfarenhet 

från byggbranschen, grundläggande förståelse i svenska språket samt vara inskriven på 

Arbetsförmedlingen. Utbildningen är upplagd på 30 veckor och består av en teoretisk del 

samt praktik ute i NCC:s verksamhet. Målet är att deltagarna ska vara anställningsbara 

efter programmets slut (NCC, u.å.). Vi har även valt att göra en avgränsning gällande 

intressenterna i studien där vi har valt att enbart fokusera på aktörerna 

NCC, Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen. 
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2 Metod 

Studien behandlar samarbeten mellan privata organisationer och offentliga aktörer. För 

att undersöka vårt valda område har fem personer från tre aktörer valts som informanter. 

Vi valde att använda en kvalitativ metod där en induktiv ansats har tillämpats. Valets 

gjordes eftersom vi ville få ett bredare perspektiv på samarbetets karaktär där fokus 

ligger på den empiriska insamlingen. Intervjuer har genomförts utefter studiens fenomen 

vilket därefter har analyserats och tolkats. Vidare kommer du få ta del av en presentation 

av forskningsetik samt en kvalitetsdiskussion där ett kritiskt synsätt på studien tillämpas. 

 

2.1 Forskningsprocess 

I studien har vi valt att fokusera på den empiriska insamlingen först och därmed har en 

induktiv ansats applicerats. Vi ansåg att en induktiv ansats var bäst lämpad i vår studie 

eftersom vi i ett tidigt skede ville skapa förståelse samt kartlägga hur samarbetet mellan 

privata organisationer och offentliga aktörer fungerar i verkligheten. Vårt val stärks av 

Jacobsen (2017) som beskriver att en induktiv ansats innebär att all teori bör vara grundad 

på verkligheten. Genom att först samla in det empiriska materialet blev det enklare för 

oss att samla in det teoretiska materialet som speglar frågeställningen och vårt syfte. Valet 

av en induktiv ansats innebär att vi inte heller begränsar de upptäckter som kan komma 

fram under insamlingen av det empiriska materialet, vilket Jacobsen (2017) menar är 

målet med en induktiv ansats. På så sätt anser vi att studiens slutresultat genererar en 

djupare och mer intressant diskussion.  

 

Patel och Davidson (2003) menar att risken med induktion är att teorins räckvidd kan bli 

svår att förutspå eftersom den baseras på det empiriska materialet. Vi kan förstå problemet 

eftersom val av teori i ett tidigare skede kan skapa större förståelse och genomförandet 

blir enklare. Vi ansåg dock att en induktiv ansats möjliggjorde att vi kunde vara mer 

öppna och inte missa intressanta kopplingar som kan saknas i teori. Vi ansåg att den breda 

räckvidden gjorde att vi hade möjlighet att tillämpa bättre kopplingar till vårt empiriska 

material och därmed genomföra en bättre studie.  

 

2.2 Forskningsstrategi 

I undersökningar ska forskaren välja hur informationen ska samlas in (Jacobsen, 2017). 

För att besvara vår problemformulering valde vi att använda oss av kvalitativ metod för 
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att få en djupare tolkning och förståelse för samarbetet mellan privata organisationer och 

offentliga aktörer. Vi ansåg att vår problemformulering är explorativ eftersom den har till 

syfte att nå djupare kunskap inom ett bestämt område, vilket Skärvard och Lundahl (2016) 

menar att den kvalitativa metoden möjliggör. Vi anser därför att den kvantitativa metoden 

inte hade varit till vår fördel eftersom det hade varit svårt att överföra människors 

tolkningar och förståelse i form av enkätundersökningar och siffror.  

 

Eftersom den kvalitativa metoden inte styr den insamlade informationen anses den ha stor 

relevans på grund av att den speglar den “riktiga” förståelsen av ett fenomen (Jacobsen, 

2017). Jacobsens (2017) föregående förklaring kan kopplas till vårt val av den induktiva 

ansatsen och är ett tecken på att valet av den kvalitativa metoden har varit lämpad utifrån 

våra mål med studiens utförande. Trots fördelar med den kvalitativa metoden är den 

resurskrävande, dels på grund av att intervjuer och observationer kan ta lång tid och dels 

på grund av att det ständigt dyker upp ny information (Jacobsen, 2017). Den nackdel 

Jacobsen (2017) riktar mot den kvalitativa metoden överensstämmer till en viss del med 

våra uppfattningar. Vårt öppna tankesätt innebar att vi samlade in större mängd 

information vilket tog lång tid att gå igenom och bearbeta.  

 

2.3 Undersökningsdesign  

Enligt Andersen (2012) är fallstudier en vanlig undersökningsmetod vid 

socialvetenskapliga undersökningar. En fallstudie går ut på att undersöka ett case eller ett 

fall på en undersökningsenhet som exempelvis kan vara ett företag (Andersen, 2012). Yin 

(2007 se Andersen, 2012) definierar fallstudier som en empirisk undersökning med syfte 

att belysa ett enskilt fenomen vilket kan vara en undersökning av bland annat en individ, 

grupp, organisation eller beslutsprocess (Andersen, 2012). Vi har valt att göra en 

fallstudie av projektet NCC Nystart eftersom vi ämnat att skapa en djupare förståelse för 

hur privata organisationer och offentliga aktörer samarbetar för att uppnå sina respektive 

intressen. Valet att studera projektet NCC Nystart fastställdes i ett tidigt skede i 

forskningsprocessen eftersom vi finner projektet intressant ur ett samarbetsperspektiv. 

För att få en djupare inblick i samarbetet valde vi att samla in empiriskt material från tre 

aktörer som har samverkat genom projektets gång; NCC, Kunskapsskolan och 

Arbetsförmedlingen. Vi anser att dessa tre aktörer är lämpliga att studera eftersom de har 

möjlighet att påverka och skapa förutsättningar i samhället. Merriam (1994) förklarar att 

kunskaper från fallstudier ofta blir mer utvecklade eftersom forskaren tolkar och för in 
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sin egen erfarenhet och kunskap i studien. För att nå vårt mål med fallstudien har vi använt 

oss av empiriskt material och teoretiska kunskaper samt vårt personliga perspektiv på 

fallet. På så sätt kan studiens slutresultat bidra till nya infallsvinklar och kunskap som kan 

användas för att utveckla ett framgångsrikt samarbete mellan privata organisationer och 

offentliga aktörer.  

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Andersen (2012) förklarar att datainsamlingsmetoden är beroende av bland annat 

forskningsfråga, undersökningsdesign samt den typ av analys- och tolkningsteknik som 

kommer att tillämpas på insamlad data. Ytterligare kriterier som anses vara relevanta för 

datainsamlingsmetoden är om studien baseras på kvalitativ eller kvantitativ data, likväl 

som primärdata eller sekundärdata (Andersen, 2012). Enligt Jacobsen (2002) kan 

primärdata och sekundärdata komplettera varandra samt användas för att ställa olika 

upplysningar mot varandra. Vi har därför valt att samla in information genom både 

primärdata och sekundärdata eftersom vi anser att det kan skapa intressanta kontraster 

men även bidra till högre kvalité i vår studie. Jacobsen (2002) beskriver att primärdata är 

upplysningar om fenomen eller individer som samlats in direkt av den primära 

ursprungskällan. Insamling av primärdata görs vanligtvis genom intervjuer, observationer 

eller frågeformulär (Jacobsen, 2002). Vi valde att genomföra fem intervjuer för att samla 

in det empiriska materialet. Vi anser att fem intervjuer gav oss tillräckligt med 

datainsamling för att kunna skapa oss en uppfattning kring fenomenet. Vidare förklarar 

Jacobsen (2002) att insamling av sekundärdata innebär att forskaren utgår från 

upplysningar som är insamlade av andra istället för att samla in information direkt från 

källan på egen hand. Sekundärdata presenteras till största del via artiklar, dokument och 

anteckningar (Jacobsen, 2002). Vi har huvudsakligen samlat in vår sekundärdata genom 

studerande av teoretiska underlag i vetenskapliga artiklar via databasen OneSearch, 

facklitteratur, och rapporter. Vidare har insamlingen av sekundärdata även innefattat 

sökningar via Internetsidor där vi främst har samlat in information från myndigheter och 

organisationers hemsidor. Enligt Jacobsen (2002) är det av betydelse att forskaren ställer 

sig kritisk vid insamling av material till det teoretiska ramverket eftersom den är insamlad 

för annat syfte och ändamål. Under insamlingen av data har vi kontinuerligt haft ett 

kritiskt förhållningssätt till de källor vi använt och vi har enbart använt oss av källor som 

vi ansett vara tillförlitliga. Vi har även haft i beaktning att våra källor kan ha ett annat 
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syfte och ändamål vilket innebär att vi har varit noga med att behandla insamlad data i 

sin kontext. 

 

2.5 Intervjumetod 

Enligt Dalen (2015) är kvalitativa intervjuer den mest lämpade intervjutekniken för att 

kunna bilda uppfattningar och skapa förståelse för människors känslor, tankar och 

erfarenheter. Yin (2013) delar upp intervjuer i två huvudkategorier: strukturerade 

intervjuer och kvalitativa intervjuer. Den strukturerade intervjutekniken innebär att 

forskaren utgår från ett frågeformulär och följer ett specifikt manus (Yin, 2013). I vår 

studie har vi valt att avstå från den strukturerade intervjuformen eftersom vi anser att det 

är av betydelse att intervjuerna leder till diskussion där informanterna har kunnat 

informera så fritt och utförligt som möjligt. Vi har valt att intervjua fem personer med 

olika erfarenheter och synvinklar på projektet NCC Nystart och därför ansåg vi att den 

semistrukturerade intervjumetoden var mest lämpad. Semistrukturerade intervjuer är den 

mest utmärkande intervjumetoden vid kvalitativa intervjuer och kan likställas med en 

vardaglig konversation där informanten utformar sina svar med egna ord, en berättande 

stil och lämnar den information de själva vill (Yin, 2013). Vi anser att valet att tillämpa 

den semistrukturerade intervjumetoden möjliggjorde en öppen diskussion med våra 

informanter vilket gav oss en djupare förståelse för deras resonemang. Samtliga intervjuer 

som har genomförts i studien har spelats in med informanternas samtycke. 

Ljudupptagningarna gjorde det enkelt för oss att transkribera, bearbeta, tolka och 

analysera informationsmaterialet i efterhand, något Andersen (2012) anser är lämpligt i 

de fall en kvalitativ intervjumetod tillämpas. Vi har förståelse för att den 

semistrukturerade metoden kan ge en negativ inverkan på det empiriska underlaget i 

studien och vi har därför ställt oss kritiska till valet av tillämpad intervjumetod. Eftersom 

en öppen diskussion snabbt kan leda till avvikelser från fenomenet var vi noggranna med 

att undvika sidospår i intervjun som inte är relevanta i vår studie.  

 

2.5.1 Intervjumiljö 

Inför samtliga intervjuer krävdes noggrann planering, främst för att hitta tid och plats för 

att möjliggöra bra samtal. En intervju hölls på NCC:s huvudkontor i Stockholm, en 

intervju hölls i bistron på Södersjukhuset och en intervju hölls på ett café i centrala 

Stockholm. Vår ambition låg i att utföra samtliga intervjuer personligen men på grund av 

geografiska avstånd hölls de resterande två intervjuerna via kommunikationsverktyget 
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Lync. Enligt Gillham (2008) är nackdelen med icke-fysiska intervjuer att forskaren inte 

kan ta del av informantens kroppsspråk och ansiktsuttryck. En ytterligare problematik 

med icke-fysiska intervjuer är att forskaren och informanten går miste om den kemi som 

uppstår mellan personerna vilket kan påverka resultatet i det empiriska materialet 

(Gillham, 2008). Vi hade full förståelse för dessa nackdelar men anser inte att det 

påverkade studiens resultat eftersom vi uppfattade kvalitén i de fysiska och icke-fysiska 

intervjuerna som likvärdig. De två intervjuer som hölls på offentliga platser anser vi inte 

heller påverkade studiens kvalité eftersom det var en relativt lugn och samtalsvänlig 

miljö.  

 

2.6 Urval 

Vi har valt att intervjua fem personer som är verksamma inom de tre aktörerna som vi har 

valt att fokusera på i studien. De tre aktörerna vi har valt att fokusera på är NCC, 

Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen. I projektet NCC Nystart är det 

Kunskapsskolans affärsområde SkillEd som ansvarar för utbildningen. Vi har i denna 

studie dock valt att benämna SkillEd under det gemensamma namnet Kunskapsskolan. I 

studien nämner vi även Yrkesakademin, en utbildningsleverantör hos 

Arbetsförmedlingen som i sin tur har upphandlat Kunskapsskolan. På grund av att de 

endast agerar mellanhand mellan Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen anser vi att de 

inte har en direkt roll i projektet och har därför valt att utesluta dem från urvalet av 

informanter. Anledningen till att vi intervjuat två personer från varje aktör förutom NCC, 

där vi endast intervjuade en person, är för att informanten från NCC är projektansvarig 

och gav oss ett brett synsätt som speglades i intervjun. Vi fick hjälp av NCC Nystarts 

projektansvarig, Matilda Lugnegård, med valet av informanter eftersom hon hade bra 

uppfattning om vilka som kunde ge oss den bästa informationen.  

 

2.6.1 Presentation av organisationer 

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i Norden. NCC-

koncernen bildades år 1989 och har idag närmare 17 800 medarbetare (NCC, u.å.). NCC 

har fyra nordiska affärsområden och är verksam inom hela värdekedjan när det kommer 

till att skapa boende, miljöer för arbete samt kommunikation. Organisationen utvecklar 

kommersiella fastigheter och bygger allt från kontor och bostäder till vägar (NCC, u.å.).  
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Kunskapsskolan grundades år 2000 och ägs av Peje Emilsson med familj. 

Kunskapsskolan driver grundskolor, gymnasium samt utbildning för vuxna. Utbildning 

för vuxna ingår i Kunskapsskolans affärsområde SkillEd som startades år 2016 

(Kunskapsskolan, u.å.). SkillEds affärsidé att skräddarsy utbildningar efter företagens 

behov för att öka tillgången på medarbetare med vissa kunskaper (SkillEd, u.å.).  

 

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som finns i hela Sverige. 

Arbetsförmedlingens uppdrag i samhället är att bidra till en fungerande arbetsmarknad 

för arbetssökande och arbetsgivare (Arbetsförmedlingen, u.å.). Att bidra till en 

fungerande arbetsmarknad innebär övergripande att det ska bli enklare för de två parterna 

att hitta varandra. Arbetsförmedlingen ger även stöd till de personer som har det svårt att 

ta sig in på arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen, u.å.).  

 

2.7 Analysbearbetning och analystolkning  

Andersen (2012) menar att studiens problemformulering är det som främst styr analysen 

eftersom den visar vilka delar som är intressanta. Därför ställde vi vårt insamlade material 

i förhållande till problemformuleringen för att välja ut de delar som vi ansåg var relevanta 

för studien. Vidare menar Andersen (2012) att analys handlar om att kategorisera empiri 

för att beskriva vad som kommit fram under studiens gång. För att koppla det empiriska 

materialet till problemformuleringen valde vi att använda oss av etiketter kopplade till 

olika kategorier. Därefter kunde vi på ett enkelt sätt finna mönster vilket underlättade 

tolkning av det empiriska materialet. Med hjälp av kategorierna kunde vi finna likheter i 

informanternas svar men även utläsa skillnader. Vi kunde därmed tyda vad det empiriska 

materialet innebar och varför mönster uppstod. Vi har inte använt allt empiriskt material 

och har förståelse för att det kan påverka studiens resultat.  

 

2.8 Kvalitetsdiskussion 

Bryman och Bell (2013) menar att det finns fyra kriterier gällande bedömning av 

trovärdigheten i en studie: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. 

Cope (2014) menar att tillförlitligheten beror på forskarens beskrivning av den sociala 

verkligheten och hur andra uppfattar forskarens beskrivning. Vi har därför varit noga med 

att berätta för informanterna om studiens syfte samt deras roll i den. Däremot har vi tagit 

hänsyn till att tillförlitligheten i informanternas svar kan begränsas om de är rädda för att 

samarbetet kan påverkas negativt genom exempelvis kritik kring samarbetet. Vi märkte 
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att det fanns en försiktighet i att uttala sig om problem som uppstått inom projektet. 

Vidare innebär överförbarhet att resultatet ska kunna vara överförbart till andra kontexter 

(Cope, 2014). Eftersom NCC Nystart är ett samarbete mellan offentliga aktörer och 

privata organisationer anser vi att resultatet kan överföras till liknande samarbeten inom 

andra branscher, vilket gör att det finns möjlighet till överförbarhet. Pålitlighet handlar 

om att studien tydligt redogör för och motiverar forskningsprocessens samtliga faser 

(Bryman & Bell, 2013). Vi har genom vårt metodkapitel redogjort för de tillvägagångssätt 

vi använt i studien och vi har även ställt oss kritiska till olika konsekvenser av valen. 

Eftersom vi har haft handledning samt oppositioner under studiens arbetsprocess har den 

blivit kritisk granskad och vi anser att det har en positiv påverkan på studiens pålitlighet. 

Bryman och Bell (2013) menar vidare att samhällelig forskning inte kan nå fullständig 

objektivitet. Vidare anser Andersen (2012) att kvalitativa undersökningar kan påverkas 

av forskaren vid insamlingen och bearbetningen av informationen. Eftersom det inte är 

möjligt att uppnå fullständig objektivitet är vi medvetna om att vi har påverkat studiens 

innehåll. Däremot har vi kontinuerligt kontrollerat oss själva så studerandet går i linje 

med vårt syfte och problemformulering. Vi har använt oss av ett kritiskt ställningstagande 

till det insamlade materialet för att skapa oss en bred uppfattning kring den valda teorin 

samt det empiriska materialet.  

 

2.9 Forskningsetik 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att det är viktigt att ta hänsyn till etiska frågor vid 

forskning för att undvika skadliga följder av exempelvis informanternas integritet. Enligt 

Skärvad och Lundahl (2016) finns det fyra grundläggande krav vid forskningen för att 

värna om de enskilda individerna; informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser 

samt forskarens roll. Informerat samtycke innebär att forskaren informerar informanterna 

gällande studiens syfte, utformning och att deltagandet är frivillig i ett tidigt skede 

(Skärvad & Lundahl, 2016). Vi inledde kontakten med en skriftlig presentation av oss 

som författare samt studiens syfte. Informanterna kunde därmed godkänna sitt deltagande 

i ett tidigt skede. Vidare förklarade vi för informanterna att det fanns möjlighet till 

anonymitet i studien, främst för att säkerhetsställa att de kände sig bekväma. Ingen av 

informanterna kände behov av anonymitet eftersom frågorna inte ansågs vara känsliga. 

Skärvad och Lundahl (2016) beskriver begreppet konfidentialitet och menar att uppgifter 

om personer som ingår i studien ska hanteras konfidentiellt och inte spridas vidare till 

oberörda. På grund av att informanterna inte hade krav på anonymitet valde vi att använda 
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deras fullständiga namn i studien, något som godkändes av informanterna vid 

intervjutillfällena. Vår uppfattning är att det förenklar läsningen av studiens empiriska 

resultat. Vidare beskriver Kvale och Brinkmann (2014) konsekvenser av deltagandet i en 

kvalitativ studie och förklarar att informanterna ska påverkas så lite som möjligt. 

Informanterna bör således vara medvetna om att en allt för öppensinnad och mottaglig 

inställning kan leda till att informanten avslöjar information som denne kan komma att 

ångra i efterhand (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi valde att ge våra informanter 

möjligheten att läsa igenom sina svar efter transkribering och bearbetning av det 

empiriska materialet, något enbart en av informanterna valde att göra. Avslutningsvis 

beskriver Kvale och Brinkmann (2014) att forskaren har en viktig roll gällande de etiska 

beslut som fattas under studiens gång och att ett moralisk forskningsbeteende är av stor 

vikt. Vi har tagit hänsyn till etik och moral under forskningsprocessen vilket vi även tog 

i beaktning under intervjuerna. Vi har varit öppna och tydliga gentemot våra informanter 

och hela tiden kommunicerat med en lugn och avslappnad inställning för att skapa en 

naturlig känsla. Vi anser därmed att risken för missförstånd minskar vilket leder till ett 

bättre resultat i studien. 

 

2.10 Ansvarsområden 

Under arbetets gång har vi tillsammans hjälpts åt att skriva största delen av uppsatsen. Vi 

har dock delat upp vissa mindre delar där vi ansåg att det gick enklare att arbeta på varsitt 

håll, vilket främst innefattade delar i analysen och metoden. Vi har däremot varit 

noggranna med att komplettera och bearbeta varandras texter för att få en enhetlig text. 

En av oss har haft kontinuerlig kontakt med informanterna men utöver det har arbetet 

delats upp jämt och vi har längs vägen stöttat varandra när problem har dykt upp. Vi har 

därför inte haft några speciella ansvarsområden utan har ständigt arbetat tillsammans. Vi 

har strävat efter att arbeta i nära samarbete och det har funnits stark tillit till varandra 

gällande skrivprocessen. Vi anser att samarbetet har fungerat bra på grund av vår 

gemensamma ambitionsnivå för att uppnå ett bra resultat.  
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3 Projektet och dess intressenter 

Följande avsnitt introduceras med en presentation av studiens informanter. Vidare får 

du som läsare ta del av initiativet till NCC Nystart, dess intressenter samt kontaktvägarna 

mellan intressenterna. Vi presenterar även en sammanfattande modell av 

kontaktvägarna. Vidare kommer vi att analysera intressenternas resurstillgångar och hur 

det påverkar nätverkets struktur. Avsnittet behandlar således empiri, teori och varvas 

med analys och tolkning, vilket är ett tillvägagångssätt som kommer att tillämpas i kapitel 

3–7. 

 

3.1 Presentation av informanter 

Patrik Olsson har arbetat inom Kunskapsskolan i tio år och varit involverad i projektet 

NCC Nystart sedan två år tillbaka. Olsson är i grunden lärare inom ämnena geografi och 

idrott och har även valt att vidareutbilda sig inom samhälle och samtalsmetodik. Idag 

arbetar han som utbildningsledare för NCC Nystart. 

 

Mikaela Valtersson är vice VD på Kunskapsskolan och har arbetat inom verksamheten i 

sex och ett halvt år. I botten är hon lärare i samhällskunskap och historia. Valtersson har 

även en bakgrund inom politiken och har suttit tio år i Riksdagen. I Riksdagen har 

Valtersson varit gruppchef och ekonomisk talesperson. Valtersson har under sina år som 

politiker haft huvudfokus mot utbildning, näringsliv och migration. I projektet NCC 

Nystart har Valtersson varit huvudansvarig gentemot NCC för Kunskapsskolans del. 

 

Matilda Lugnegård arbetar på NCC i rollen som HR-specialist inom Mångfald och 

Chefsförsörjning på nordisk nivå. Lugnegård har jobbat på NCC i fem år inom flera olika 

roller. Efter en lång bakgrund inom bemanningsbranschen började Lugnegård sin karriär 

på NCC i samband med en HR-transformation där hon klev in i rollen som Change 

Leader.  Lugnegård fortsatte sin utveckling inom rekrytering som därefter övergick till 

fokus på organisationens mångfaldsarbete. Lugnegård började arbeta med projektet NCC 

Nystart ur ett rekryteringsperspektiv och är idag projektansvarig.  

 

Kaleb Bairu började arbeta på Arbetsförmedlingen år 1998. Bairu arbetar inom 

Arbetsgivarcenter som verkar för organisationer och servar dem med rekryteringar. Bairu 

och hans kollegor är i kontakt med sökanden men handlägger inte några arbetssökande. 
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Bairus roll i projektet NCC Nystart är att matcha arbetssökandes kompetens utefter 

NCC:s kravprofil. 

 

Stefan Gustavsson har arbetat på Arbetsförmedlingen i 23 år. De första tio åren arbetade 

Gustavsson i rollen som byggarbetsförmedlare och under de senaste åren har han haft 

rollen som byggsamordnare och projektledare. Gustavsson har en bakgrund inom 

byggbranschen och arbetade som byggnadsmålare i 15 år innan han kom in i 

förmedlingsverksamheten. Gustavsson var med från början när projektet NCC Nystart 

startades men har idag lämnat uppdraget. 

 

3.2 En idé frodas  

Lugnegård1 beskriver NCC som samhällsbyggare vilket innebär att organisationen anser 

att de har en stor påverkan i samhället. Lugnegård förklarar att NCC påverkas av sin 

omgivning och tar ett stort ansvar i samhället, dels genom att arbeta som en hållbar 

organisation och dels genom att verka för mångfald och inkludering. Att NCC påverkas 

av sin omgivning anser vi kan kopplas ihop med Lawrences och Lorschs (1967) påstående 

om att organisationer måste anpassa sig till sin omvärld för att nå framgång. Enligt 

Lawrences och Lorsch (1967) bör den interna strukturen avspeglas och utformas efter 

situationsfaktorer i omgivningen vilket påstås gynna organisationernas effektivitet. De 

externa faktorerna kan således matchas med de interna förutsättningarna (Lawrences & 

Lorsch, 1967). Vidare förklarar Lugnegård att NCC Nystart initierades genom drivkrafter 

inifrån verksamheten och att initiativet främst berodde på bristen på kompetenta 

ingenjörer.  

 

“När vi startade det här så kom det egentligen en förfrågan från flera olika håll, dels så 

var det ute i verksamheten och dels på ledningsnivå [...] det fanns ett stort engagemang 

ute på våra avdelningar att man faktiskt ville nå den här målgruppen” - Matilda 

Lugnegård, NCC 

 

Lugnegård beskriver att NCC som samhällsaktör anser det viktigt att verka för integration 

och minskad arbetslöshet i samhället, vilket är ett ytterligare exempel på att NCC 

avspeglar och anpassar sig efter omvärldens förutsättningar enligt Lawrence och Lorschs 

                                                 
1 Matilda Lugnegård, NCC 
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(1967) påstående. Enligt Grey (2009) är världen i en epok där organisationer lever i 

ständig förändring och kravet på att organisationer ska anpassa sig till omvärldens 

förändringar är stort (Grey, 2009). Greys (2009) beskrivning anser vi går att koppla ihop 

med initiativet till NCC Nystart eftersom det visar att organisationer ständigt måste vara 

uppmärksamma på omvärldens förändringar. Omgivningens påverkan kan ses som en 

bidragande faktor till initiativet till NCC Nystart eftersom det råder kompetensbrist. Trots 

att Lugnegård beskriver att initiativet kom inifrån organisationen kan det tolkas som att 

omgivningen har haft en indirekt påverkan då NCC:s utmaning med att hitta ingenjörer 

är en konsekvens av den rådande kompetensbristen i samhället.  

 

3.3 Intressenterna i nätverket 

Freeman (2010) beskriver att organisationers intressenter kännetecknas av individer och 

grupper som har en direkt eller indirekt påverkan på organisationerna. Vidare menar 

Abrahamsson (2000) att en intressent är en part som kan vinna på att ha ett samarbete 

med en viss organisation. Lugnegård, Valtersson2 och Olsson3 vittnar alla om att starten 

av NCC Nystart var en gemensam process mellan NCC och Kunskapsskolan, vilket kan 

tolkas som att organisationerna såg en vinst i att engagera sig i samarbetet. Lugnegård 

förklarar att det föll sig naturligt att påbörja en dialog med Kunskapsskolan eftersom de 

är en nära samarbetspartner till NCC sedan flera år tillbaka. Eftersom NCC Nystart är en 

arbetsmarknadsutbildning påbörjades även ett samarbete med Arbetsförmedlingen 

förklarar Lugnegård. De tre aktörerna, NCC, Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen, 

kan i och med det aktuella samarbetet ses som deltagare i ett nätverk. Nätverket var till 

en viss del redan etablerat, men inblandningen av Arbetsförmedlingen innebar en ny aktör 

i nätverket och således nya förutsättningar för arbetet och relationerna mellan de 

deltagande organisationerna.  

 

Intressentteorin (Freeman, Wicks & Parmar, 2004) handlar om att människor frivilligt går 

samman för att skapa förbättrade omständigheter för de inblandade parterna vilket kan 

skapa ekonomiskt värde på lång sikt. De tre aktörerna, NCC, Kunskapsskolan och 

Arbetsförmedlingen, kan således identifieras som intressenter och kommer hädanefter att 

benämnas som så. Enligt Freeman, Wicks och Parmar (2004) kan intressentteorin riktas 

mot två frågeställningar: vad har organisationer för syfte samt vad har organisationer för 

                                                 
2 Mikaela Valtersson, Kunskapsskolan 
3 Patrik Olsson, Kunskapsskolan 



  
 

17 

ansvar? Att förklara organisationers syfte handlar om att hitta det värde som skapar en 

gemenskap mellan kärnintressenterna. Ansvaret innebär att förstå vilka relationer 

organisationer behöver skapa med sina intressenter för att kunna leverera syftet (Freeman, 

Wicks & Parmar, 2004). Vi kommer i fortsättningen koppla ihop syftet med 

intressenternas respektive mål där vi tolkar det som att de tre intressenternas mål är olika. 

Samtidigt som målen är olika överlappar de varandra, och kan därmed, precis som 

intressentteorin förespråkar, innebära förbättrade omständigheter för de inblandade 

parterna. Deltagandet i nätverket kan därmed ses som fördelaktigt för nätverkets 

deltagare. Det kommer dock att så förbli enbart så länge alla upplever att sina egna 

intressen och mål uppnås vilket överensstämmer med Freeman, Wicks och Parmars 

(2004) teori om att intressenter frivilligt går samman för att skapa förbättrade 

omständigheter.  

 

3.4 Intressenternas kontaktvägar 

 

Bild 1. Kartläggning av intressenterna där blå linje visar kontaktvägarna mellan 

intressenterna under projektets gång. Gul linje visar finansiell koppling och streckad linje 

innebär att en indirekt kommunikation eller finansiell koppling sker.  

 

Kommunikationen mellan NCC och Arbetsförmedlingen innebär att NCC upprättar en 

kravprofil som Arbetsförmedlingen utgår från vid matchningsprocessen. 

Arbetsförmedlingen levererar därefter kandidater till NCC. Vidare har NCC önskemål 
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om hur Kunskapsskolans utbildning ska vara upplagd och Kunskapsskolan skräddarsyr 

sin utbildning därefter. Kunskapsskolan följer upp deltagarnas utveckling och 

kommunicerar kontinuerligt med NCC. Eftersom Yrkesakademin är 

Arbetsförmedlingens upphandlade utbildningsleverantör är det till dem Kunskapsskolan 

rapporterar deltagarnas närvaro som Yrkesakademin i sin tur rapporterar vidare till 

Arbetsförmedlingen. Vidare sker en finansiell koppling mellan Arbetsförmedlingen och 

Yrkesakademin där den finansiella ersättningen betalas ut. Yrkesakademin betalar i sin 

tur ut ersättningen till Kunskapsskolan. Eftersom Yrkesakademin enbart ses som en 

mellanhand anser vi att det blir en indirekt koppling mellan Kunskapsskolan och 

Arbetsförmedlingen.   

 

3.5 Resurstillgångar - ett beroende 

Enligt Tilling (2004) samverkar organisationer med sin omgivning på grund av sitt 

beroende av samhällets resurser; exempelvis personal, råvaror och kapital. För att kunna 

ta tillvara på de resurser som finns är det därför viktigt att organisationer utvecklar 

relationer och nätverk med sin omgivning (Tilling, 2004). Lugnegård förklarar att det inte 

hade varit möjligt för NCC att genomföra NCC Nystart utan samarbete med 

Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen, vilket innebär att NCC har varit beroende av 

dem för att få projektet att fungera. Enligt Johanson och Vahlne (2009) kan nätverk bestå 

av sammankopplade relationer mellan aktörer som har ett ömsesidigt beroende av 

varandra. Relationsbyggandet kan beskrivas som en process där aktörerna lär känna 

varandra vilket övergår till en ömsesidig relation. När processen har integrerats skapas ett 

samarbete mellan flera aktörer inom ett nätverk (Todeva, 2006). Att NCC har varit 

beroende av Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen kopplar vi till Pfeffers och 

Salanciks (1978) teori som framför att organisationer inte är självförsörjande. Enligt 

Pfeffer och Salancik (1978) är organisationer beroende av omvärldens resurser vilket 

påverkar deras överlevnad och det är därför viktigt att organisationer interagerar med 

omvärlden för att anskaffa resurser. Organisationer kan inte agera obehindrat utan är 

beroende av andra aktörer (Pfeffer & Salancik, 1978). Vår tolkning är det i ett tidigt skede 

klargjordes att NCC inte skulle kunna driva NCC Nystart på egen hand. Det går därmed 

att anta att NCC såg sin samverkan med andra aktörer som fördelaktig. För att kunna ta 

tillvara på omgivningens resurser kan det tänkas vara av stor vikt för NCC att bygga 

långsiktiga relationer. Långsiktiga relationer kan således antas vara till NCC:s fördel i 

projektet NCC Nystart, men även inför framtida utmaningar och möjligheter.  



  
 

19 

Enligt Mariotti (2012) har samarbeten mellan organisationer ofta en ekonomisk drivkraft 

och det ligger därför i organisationers intresse att skapa allianser med en eller flera parter 

för att få värdefulla utbyten. Mariottis (2012) teori anser vi går i linje med Lugnegårds 

förklaring att NCC är beroende av Kunskapsskolans resurser eftersom det är de som står 

för den teoretiska delen i utbildningen. Vidare förklarar Olsson att NCC ville fokusera 

mer på utbildning i mjuka värden såsom kultur, normer och värderingar, vilket 

Kunskapsskolan kunde erbjuda genom att skräddarsy utbildningen efter NCC:s önskemål. 

Det kan tolkas som att samarbetet har en ekonomisk drivkraft från NCC:s sida eftersom 

Arbetsförmedlingen står för den ekonomiska ersättningen till deltagarna samt finansierar 

Kunskapsskolans utbildning, vilket överensstämmer med Mariottis (2012) teori om 

samarbetens ekonomiska drivkraft. Vidare kan det uppfattas som att NCC är beroende av 

Kunskapsskolans skräddarsydda utbildning, främst för att Kunskapsskolan besitter 

kompetens som kan tänkas saknas internt inom NCC:s verksamhet. För att kunna skapa 

ett unikt projekt som går i linje med NCC:s värderingar är det därför tänkbart att 

Kunskapsskolans resurs är av stor betydelse. Vår tolkning går i linje med Elgs (2012) 

påstående om att organisationer behöver samarbeta med andra för att bli 

konkurrenskraftiga och de resurser som krävs för att bygga upp en långsiktig 

konkurrenskraft finns sällan inom den egna organisationen.  

 

“Vi jobbar med att effektivt sammanföra arbetssökande med företagen och då utgår vi 

från de önskemål om kompetens som företaget NCC efterfrågar” - Kaleb Bairu,4 

Arbetsförmedlingen 

 

Både Bairu och Gustavsson5 beskriver att Arbetsförmedlingens ansvar i NCC Nystart är 

att identifiera de arbetssökande som finns registrerade på Arbetsförmedlingen, kartlägga 

deras kompetens och därefter matcha det med NCC:s efterfrågan på kandidater. 

Gustavsson och Bairus förklaring av Arbetsförmedlingens roll visar tydligt att NCC är 

beroende av dem för att hitta rätt deltagare och kompetens. Arbetsförmedlingens uppgift 

att hitta kandidater kan ses som ett ytterligare exempel på att NCC gynnas av att skapa 

relationer och ta tillvara på de resurser som finns i omgivningen. Det är tänkbart att NCC 

har möjlighet att hitta kompetens och kandidater med sina interna resurser inom 

verksamheten, men att samarbetet med Arbetsförmedlingen innebär besparing av tid och 

                                                 
4 Kaleb Bairu, Arbetsförmedlingen 
5 Stefan Gustavsson, Arbetsförmedlingen 
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resurser. Att spara tid och resurser kan i längden ses som mer ekonomiskt hållbart och 

beroendet behöver därför inte innebära ett problem utan snarare en möjlighet.  
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4 Överlappande mål - olika intressen 

I följande avsnitt får du som läsare en inblick kring intressenternas mål i NCC Nystart 

samt hur dessa mål överlappar varandra i samarbetet. Vidare presenteras 

intressenternas intressen för att skapa en bredare förståelse för deras medverkan i 

projektet. För att ge dig en tydlig överblick kring intressenternas syfte med sin medverkan 

kommer två modeller presenteras där mål och intressen kartläggs. 

 

4.1 Intressenternas mål i projektet 

För att organisationer ska nå framgång är det enligt Covey (2011) av stor betydelse att ha 

en genomarbetad vision, ett tydligt mål samt en strategi för att det ska kunna omsättas i 

praktisk handling tillsammans med intressenterna. För att samtliga intressenter i projektet 

NCC Nystart ska sträva mot ett gemensamt mål är det tänkbart att det är av stor vikt att 

NCC utformar ett tydligt mål och en förankrad vision med projektet. Det kan antas vara 

viktigt att NCC tydligt förmedlar sitt mål för att intressenterna ska hitta varandra och de 

element som för dem samman. Enligt Lugnegård är NCC:s förhoppning att NCC Nystart 

ska leda till anställning vilket på så vis även gynnar Arbetsförmedlingens mål. 

Arbetsförmedlingens mål med samarbetet är enligt Bairu och Gustavsson att få ut 

arbetssökande i arbete, vilket anses vara den grundläggande anledningen till att de väljer 

att ingå i projektet NCC Nystart. Vidare förklarar Valtersson att Kunskapsskolans mål 

med sin medverkan i NCC Nystart är att göra människor anställningsbara för att bemöta 

NCC:s rekryteringsbehov.  

 

“Det är absolut målet; att få människor anställningsbara, både för NCC och ur ett 

samhällsperspektiv” - Mikaela Valtersson, Kunskapsskolan 

 

Både Valtersson och Olsson är överens om att målet för Kunskapsskolan är att få ut 

människor i arbete vilket de gör genom att erbjuda en utbildning som underlättar vägen 

in i arbetslivet. Vår tolkning är att intressenterna har mål som överlappar varandra vilket 

kan tänkas ge positiv och kraftfull inverkan på intressenternas samarbete och drivkraft. 

Enligt Covey (2011) är det av stor vikt att organisationer kommunicerar ett tydligt mål 

för att de ska ses som en intressant samarbetspartner för intressenter. När intressenterna 

finner ett intresse av att samarbeta med organisationen skapas en grund för en vinna-vinna 
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situation samt synergistiska lösningar (Covey, 2011), vilket går i linje med intressenternas 

olika mål i NCC Nystart. 

 

Freeman, Wicks & Parmar (2004) beskriver att intressentteorin kan ses som en 

management utmaning och att viljan att skapa förbättrade omständigheter för alla 

intressenter kan leda till långsiktigt värde. Enligt Lugnegård har NCC, tillsammans med 

de inblandade intressenterna, hittat en modell för NCC Nystart där det finns möjlighet att 

nå ut till en målgrupp som idag står utanför arbetsmarknaden och är berättigade till 

arbetsmarknadsutbildningar. Vidare förklarar Lugnegård att det inte är enbart en person 

som arbetar med projektet utan att alla hjälps åt, vilket leder till framgångsrikt resultat för 

samtliga intressenter. Lugnegårds påstående anser vi går i linje med Freemans (2010) 

teori om att alla intressenter ska gynnas av samarbetet på lång sikt vilket beskrivs vara en 

naturlig del i det kapitalistiska systemet. Faktumet att samtliga intressenter har mål som 

överlappar varandra i nätverket kan tänkas vara en framgångsfaktor i NCC Nystart. 

Genom att Kunskapsskolan går in som underleverantör för Arbetsförmedlingens 

arbetsmarknadsutbildning NCC Nystart, kan Kunskapsskolan utbilda människor utefter 

NCC:s önskemål. NCC kan därmed bredda sin rekryteringsbas vilket leder till att 

Arbetsförmedlingen får ut fler människor i arbete. Det är tydligt att intressenternas mål 

med sin medverkan i NCC Nystart kan kopplas ihop och att de överlappar varandra. 

 

 

Bild 2. Kartläggning av intressenternas mål med sin medverkan i NCC Nystart. Den gråa 

rutan symboliserar nätverket och rutorna där i visar intressenternas tre olika mål i 

projektet.   
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4.2 Intressenternas intressen i projektet 

I det här kapitlet kommer vi att koppla ihop intressenternas mål i projektet NCC Nystart 

med deras respektive intressen. Vi tolkar det som att intressenterna har intressen som 

förväntas bli ett resultat av att de uppfyller sina mål. På grund av att Arbetsförmedlingen 

är en myndighet beskriver Bairu att de inte har något ekonomiskt intresse i NCC Nystart 

vilket går att koppla till Christensens (2005) teori som menar att offentliga aktörers mål 

är endimensionella. Vår tolkning är att Arbetsförmedlingens endimensionella mål i NCC 

Nystart endast handlar om att få ut människor i arbete. Arbetsförmedlingen har således 

inga andra intressen, som exempelvis lönsamhet, utöver sitt mål. Vi kan däremot anta att 

privata organisationer har intressen och önskar flera dimensioner på sina mål, där 

ekonomisk vinning kan ses som en effekt av att målen uppfylls, likt ringar på vatten. Till 

skillnad från offentliga aktörer har privata organisationer en grundläggande drivkraft som 

innefattar vinst och ekonomiskt överskott (Christensen, 2005), vilket både Lugnegård och 

Valtersson bekräftar gäller för NCC och Kunskapsskolan. Trots att intressenternas mål 

kan kopplas ihop med varandra är det tänkbart att det finns olika intressen i NCC Nystart.  

 

4.2.1 Arbetsförmedlingens intresse 

Baserat på Bairus uttalande kan det tolkas som att Arbetsförmedlingen inte har något 

intresse i NCC Nystart utöver målet att få ut människor i arbete. Att Arbetsförmedlingen 

inte har något intresse i NCC Nystart kan dock diskuteras. Trots att Arbetsförmedlingens 

betydelse, historia och storlek har en mer eller mindre självklar del i det svenska samhället 

råder det en viss oro. Dess existens har ifrågasatts från flera håll och har diskuterats i 

politiska debatter. I en artikel i SVT Nyheter av Lunneborg (2018) kan vi utläsa att den 

borgerliga alliansen har lagt förslag om nedläggning av Arbetsförmedlingen, på grund av 

att de anses misslyckas med sitt matchningsuppdrag. Vi kan fundera över om 

Arbetsförmedlingen, som offentlig aktör, enbart har ett endimensionellt mål i enlighet 

med Christensens (2005) beskrivning av offentliga aktörer. Gustavsson beskriver att 

Arbetsförmedlingen vill agera smidigt gentemot organisationer, likväl som Bairu 

förklarar att Arbetsförmedlingen vill hänsyn till organisationernas krav på innovation. 

Organisationens existensberättigande är ifrågasatt och det kan förväntas att aktören och 

dess medlemmar kämpar hårt för att visa på sin betydelse, effektivitet och måluppfyllelse, 

bland annat genom att genomföra och ingå i framgångsrika samarbeten, likt NCC Nystart. 

Arbetsförmedlingens mål är att få ut människor i arbete, men det är tänkbart att det finns 
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ett ytterligare intresse gällande deras medverkan i NCC Nystart där motivering för fortsatt 

existens kan bli en effekt av målet.  

 

“Vi försöker vara så smidiga som möjligt för att vi ser ju liksom vinningen i det här 

någonstans”- Stefan Gustavsson, Arbetsförmedlingen 

 

4.2.2 NCC:s intresse 

Enligt Sundaram och Inkpen (se Freeman, Wicks & Parmar, 2004) är det enda målet för 

organisationer att maximera vinsten gentemot aktieägarna. Att arbeta mot vinst bekräftar 

Lugnegård gäller för NCC. Ur ett långsiktigt perspektiv tror Lugnegård att NCC Nystart 

kommer att gynna NCC:s lönsamhet. Eftersom NCC är ett börsnoterat företag är det 

viktigt att alltid tänka på affären och därmed kan Lugnegårds förklaring stärkas av 

Sundaram och Inkpens (se Freeman, Wicks & Parmar, 2004) påstående. NCC visar att de 

ser till aktieägarnas intresse vilket tyder på att organisationens intresse i NCC Nystart är 

att öka lönsamheten för att tillgodose sina aktieägare. NCC:s mål är att bredda sin 

rekryteringsbas vilket kan antas vara vägen till att uppnå sitt intresse i projektet, nämligen 

att tillgodose sina aktieägare och öka sin lönsamhet. 

 

“Vi skulle nog inte ha kunnat starta projektet om vi inte såg att det här faktiskt skulle 

bidra till affären” - Matilda Lugnegård, NCC 

 

4.2.3 Kunskapsskolans intresse 

Ax, Johansson och Kullvén (2005) beskriver att lönsamhetsmål är det mål som 

organisationers samtliga intressenter på lång sikt har gemensamt, vilket överensstämmer 

med NCC och Kunskapsskolans intresse i NCC Nystart. Olsson beskriver att 

Kunskapsskolan, likt NCC, önskar ekonomisk lönsamhet på längre sikt eftersom det är 

svårt att bedriva en verksamhet som inte går runt ekonomiskt. Valtersson förklarar att 

NCC Nystart inte leder till lönsamhet för Kunskapsskolan i nuläget men menar att de inte 

heller vill lägga ner det eftersom det medför många fördelar. Vidare beskriver Valtersson 

att Kunskapsskolan inte skulle medverkat om de inte hade sett någon framtidspotential.  

 

“Vi driver ju liksom ett företag så vi vill ju ha marginal på allt vi gör. Nu har vi 

dessvärre inte det så jättemycket i NCC Nystart för det är ganska dålig lönsamhet i det, 

men vi går inte back på det” - Mikaela Valtersson, Kunskapsskolan 
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Enligt Valtersson är Kunskapsskolans mål i NCC Nystart att göra människor 

anställningsbara för att möta NCC:s rekryteringsbehov. Det framkommer även att 

Kunskapsskolan önskar ekonomisk vinning ur ett längre perspektiv vilket vi kan koppla 

ihop det med Christensens (2005) teori om att organisationer kan ha flera dimensioner på 

sina mål. I fallet med NCC Nystart kan vi tolka det som att målen i projektet förväntas ge 

en effekt, där både NCC och Kunskapsskolan har ett ekonomiskt intresse i NCC Nystart. 

Lönsamheten för NCC och Kunskapsskolan tycks i nuläget dock ha olika definitioner. En 

tolkning är att NCC:s mål om att fylla rekryteringsbehovet leder till ökad lönsamhet, 

medan Kunskapsskolans lönsamhet är en grundförutsättning för att kunna fortsätta 

bedriva utbildningen.  

 

Bild 3. Kartläggning av intressenternas mål kopplade till deras intressen, där NCC vill 

se lönsamhet som resultat av samarbetet medan Kunskapsskolan kan tänkas se lönsamhet 

som ett medel. Vidare kan Arbetsförmedlingen tänkas vilja se existensberättigande som 

effekt av samarbetet. 

  



  
 

26 

5 Projektets utmaningar 

I följande avsnitt kan du läsa om samarbetets utmaningar samt dess påverkan på NCC 

Nystarts utvecklingspotential. En utmaning som har identifierats är byråkrati där 

stelbenthet ställs mot rättvisa. Vidare behandlas en ytterligare utmaning gällande de 

intressekonflikter som har uppstått mellan intressenterna samt dess underliggande 

faktorer. Avslutningsvis byggs den genomgående modellen vidare för att tydliggöra vart 

i samarbetet utmaningarna uppstår. 

 

5.1 Byråkrati - positivt eller negativt? 

Enligt Styhre (2009) är nästan alla statliga förvaltningar och en stor del av näringslivet 

organiserade enligt en byråkratisk organisationsmodell. Eftersom Arbetsförmedlingen är 

en statlig myndighet kan det uppfattas som byråkratiskt beskriver Gustavsson. Byråkrati 

kännetecknas av organisationer som helt och hållet definieras av regler och ofta 

förknippas med tungroddhet och ineffektivitet (Grey, 2009; Sørensen & Torfing, 2011). 

Gustavsson anser däremot att även stora organisationer kan ses som byråkratiska och 

förklarar vikten av att samtliga parter förstår varandra. Uppmaningen till att offentliga 

aktörer ska agera mer innovativt kommer från medborgares och privata organisationers 

stigande förväntningar på kvalitét och effektivitet (Sørensen & Torfing, 2011).  

 

“Arbetsförmedlingen är ett väldigt stort hinder [...] det är många som är kritiska till 

Arbetsförmedlingen och jag tycker det är en dåligt fungerande myndighet. [...] De är 

inte så förändringsbenäget och det blir lite stelt” - Mikaela Valtersson, Kunskapsskolan 

 

Vi tolkar det som att Valtersson har en hög förväntning på kvalité och effektivitet i 

samarbetet med Arbetsförmedlingen. Enligt Valterssons åsikt är inte Arbetsförmedlingen 

en bra fungerande myndighet, vilket går i linje med Sørensen och Torfings (2011) 

påstående om att det finns ett ökat krav på att offentliga aktörer ska vara lyhörda. Enligt 

Valtersson saknar Arbetsförmedlingen förändringsbenägenhet och hon anser att 

arbetsmarknadsutbildningarna är stelbenta samt att upphandlingssystemet motverkar 

innovation. Även Gustavsson tror att Arbetsförmedlingens ramar och regler till viss del 

kan motverka innovation. Både Gustavsson och Valterssons uppfattningar kan kopplas 

till Smith (2016) som beskriver att byråkratier kan karaktäriseras av stelbenta processer 

och avsaknad av öppenhet för förändringar. 
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Enligt Weber (se Styhre, 2009) fungerar byråkratier bättre och blir mer effektiva när de 

är ”avhumaniserade”. Vidare anser Grey (2009) att byråkratins rationalitet inte finns i 

människors personliga åsikter utan i regelverk. Styhre (2009) förklarar att personliga 

värderingar måste åsidosättas för allmänhetens bästa, vilket benämns som ett 

samhällskontrakt. Rättsväsenden kan således ses som ett exempel på en institution som 

har utvecklats för att främja opartiskhet (Styhre, 2009). Enligt Grey (2009) handlar 

byråkratier i grunden om rättvisa. Därför kan det tolkas som att Arbetsförmedlingens 

byråkratiska struktur är uppbyggt för att skapa rättvisa gentemot organisationer. Att skapa 

rättvisa kan således tolkas som en nödvändighet och vara en förklaring till byråkratins 

stelbenthet. 

 

”Det är klart att vi ibland måste ta hänsyn till att inte snedvrida 

konkurrensförutsättningar på arbetsmarknaderna genom att favorisera vissa företag [...] 

så länge det bidrar till att personer kommer ut i arbete och så länge det inte tränger 

undan företag” - Kaleb Bairu, Arbetsförmedlingen 

 

En tolkning kopplat till Bairus citat är att rättvisan grundar sig i att Arbetsförmedlingen 

motverkar snedvridna konkurrensförutsättningar på arbetsmarknaden. Trots att det ges en 

bild av byråkratins nackdelar kan det tänkas vara positivt att organisationer behandlas 

under samma premisser där ingen favoriseras. 

 

5.2 Byråkrati och dess konsekvenser 

Enligt Valtersson saknas det en väg in i Arbetsförmedlingen och hon tycker att 

organisationer bör ha möjlighet att påverka vilken typ av utbildning de önskar i samband 

med arbetsmarknadsutbildningar. Valtersson framför en idé om att frigöra pengar som 

inte går till upphandling utan istället innovation, såsom exempelvis pionjärprojekt där 

Arbetsförmedlingen bidrar med ekonomiskt stöd. Smith (2016) beskriver att byråkrati 

kan begränsa spridningen av exempelvis nya och otestade metoder, vilket Valterssons 

förslag gällande innovation är ett exempel på. Att föra över innovationsmetoder från de 

privata organisationerna till de offentliga aktörerna är dock inte lätt på grund av att 

offentliga aktörer styrs av regler (Mergel & Desouza, 2013), vilket även Gustavsson 

bekräftar. Gustavsson beskriver att det skulle underlätta om Arbetsförmedlingen hade 

varit mer flexibla gällande upphandlingar.  
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“Vi är ju ändå beroende av dem och därför måste vi ändå hålla oss hyfsat till det som 

dem gör” - Mikaela Valtersson, Kunskapsskolan 

 

Valtersson förklarar att NCC och Kunskapsskolan är beroende av Arbetsförmedlingen i 

NCC Nystart och måste därför anpassa sig därefter, vilket stärker Smiths (2016) 

beskrivning om att byråkrati ofta innebär kontroll över andra. Vidare förklarar Bairu att 

organisationer måste ta hänsyn till Arbetsförmedlingens regelverk eftersom det är en 

myndighet, vilket går i linje med Smiths (2016) beskrivning gällande byråkratins 

precision, stabilitet och enhetlighet som anses vara avgörande för att exempelvis kunna 

genomföra lagar (Smith, 2016). Sørensen och Torfing (2011) beskriver att privata 

organisationer kan dra nytta av innovationer på grund av konkurrensfördelar medan 

offentliga organisationer inte har samma krav. Sørensen och Torfing (2011) förklarar 

vidare att offentliga aktörer är begränsade av regler vilket innebär att de inte kan arbeta 

på samma produktiva sätt som privata organisationer, vilket både Bairu och Gustavsson 

bekräftar. Eftersom NCC och Kunskapsskolan är vinstdrivande organisationer tolkar vi 

det som att det finns krav på att agera innovativt för att skapa konkurrensfördelar. Trots 

att Arbetsförmedlingen inte är en vinstdrivande organisation kan det vara tänkbart att 

ökad anpassning till organisationer kan gynna deras varumärke och sitt uppdrag i 

samhället. 

 

”Några av deras arbetsmarknadsutbildningar fungerar säkert bra men de är alldeles för 

stelbenta. Hela upphandlingssystemet gör att det motverkar innovationer” - Mikaela 

Valtersson, Kunskapsskolan 

 

Olsson tror att det är få organisationer som gör liknande projekt som NCC Nystart. Enligt 

Olsson kan det bero att det är omständligt, exempelvis på grund av det stelbenta 

upphandlingssystemet. Valtersson påstår även att det finns problematik i finansieringen. 

Enligt Valtersson skulle det vara enklare om NCC hade betalat för NCC Nystart själva 

eftersom Arbetsförmedlingens rigida regler kring utbildning är en utmaning. Valtersson 

förklarar att Arbetsförmedlingen inte var öppna för NCC Nystart till en början. Enligt 

Valtersson berodde det på att Kunskapsskolan då inte var en upphandlad 

utbildningsleverantör hos Arbetsförmedlingen, vilket kan kopplas ihop med Smith (2016) 

som anser att byråkrati inte alltid tar hänsyn till ett specifikt projekts syfte. Vår tolkning 

är att Arbetsförmedlingen som offentlig aktör har begränsat utvecklingsmöjligheterna på 
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grund av regler och ramar som enligt vår uppfattning kan likställas med en byråkratisk 

struktur. Enligt Smith (2016) kan stelbenta regler skapa lika många problem som det löser 

vilket kan hämma projektets utveckling, något vi kopplar till Valterssons förklaring 

gällande Arbetsförmedlingens stelbenta arbetssätt. 

 

5.3 Intressekonflikter – en konsekvens av olika intressen 

5.3.1 Höga kompetenskrav 

Enligt Lugnegård hade det varit enklare att utveckla projektet om NCC hade haft 

möjlighet att få ersättning från andra aktörer än Arbetsförmedlingen, för att NCC 

exempelvis skulle kunna betala ut praktiklön på egen hand. Vidare anser Lugnegård att 

det också skulle innebära att NCC hade varit mindre beroende av andra intressenter. 

Samtliga informanter har indikerat att det finns ett ömsesidigt beroende mellan varandra 

vilket vi kopplar ihop med Ax, Johansson och Kullvén (2005) som menar att 

organisationer och intressenter är beroende av varandra. Även Freeman (2010) beskriver 

länken mellan organisationer och intressenter och menar att det är viktigt att 

organisationer tar hänsyn till intressenternas intressen. Valtersson beskriver att NCC 

Nystart inte ger någon lönsamhet för Kunskapsskolan och menar att det kan ses som en 

intressekonflikt. Kunskapsskolan får ersättning av Arbetsförmedlingen för varje deltagare 

och för att öka lönsamheten i projektet menar Valtersson att det krävs fler deltagare. 

Valterssons åsikt är att NCC har ställt för höga krav vid rekryteringen, trots att hon har 

förståelse för att det leder till att projektets resultat blir mer framgångsrikt. Valtersson 

anser dock att kraven skulle kunna sänkas eftersom målet med utbildningen är att utveckla 

individerna, något hon anser att NCC har svårt att se. 

 

“Vi skulle gärna ha några fler personer men det har inte NCC tyckt så det är väl en liten 

dragkamp mellan oss [...] jag tycker väl ibland att de sätter ribban lite för högt på 

rekryteringen. Självklart så ska det vara bra personer, en av anledningarna till att det har 

lyckats är för att de också har satt ribban ganska högt. [...] Vi vill få in fler för att få en 

ordentlig ersättning men också för att få kvalité i en grupp” -  

Mikaela Valtersson, Kunskapsskolan 

 

Bairus uppfattning gällande NCC:s kompetenskrav överensstämmer med Valterssons 

beskrivning. Enligt Bairus åsikt har NCC ställt lite högre än vad Arbetsförmedlingen 

önskat, exempelvis gällande kandidaternas språknivå, vilket innebär att 
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Arbetsförmedlingens möjlighet att bredda sitt sökfält begränsas. Valtersson och Bairus 

beskrivningar av NCC:s höga kompetenskrav kan refereras till Ax, Johansson och 

Kullvén (2005) som förklarar att det kan uppstå konflikter mellan intressenters mål och 

verksamhetens mål. En anledning till att Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen vill 

sänka kompetenskraven kan tänkas grundas i två olika motiv. Vår uppfattning är att 

Kunskapsskolan vill sänka kraven för att kunna öka sin lönsamhet och därmed utföra sina 

utbildningar. Arbetsförmedlingens motiv kan tänkas grundas i deras möjligheter att öka 

antal matchningar för att stärka sitt varumärke. 

 

5.3.2 Ett unikt projekt 

Crane och Ruebuttom (2011) anser att organisationers intresse kan vara skild från 

intressenternas intressen. Enligt Crane och Ruebottom (2011) kan organisationer bilda 

nätverk där problemen är densamma men deras intressen är olika, vilket är fallet bland 

intressenterna i nätverket kring NCC Nystart. Valtersson ser en utvecklingspotential för 

NCC Nystart och förklarar att Kunskapsskolan skulle kunna ha möjlighet att ta in 

deltagare från andra organisationer än enbart NCC i sin utbildning, eftersom teoridelen 

inte är branschinriktad. Valtersson förklarar att praktiken därefter skulle kunna utföras 

efter deltagarnas branschinriktning. Genom att ta in fler deltagare anser Valtersson att 

Kunskapsskolan skulle kunna öka sina inkomster. Valtersson tillägger att NCC har varit 

måna om att projektet NCC Nystart ska vara unikt och förklarar att de har nekat ett sådant 

förslag.  

 

“NCC vill ju att det här ska vara unikt och exklusivt, det är ju liksom NCC Nystart” - 

Mikaela Valtersson, Kunskapsskolan 

 

I det här fallet kan Kunskapsskolans möjlighet att uppnå lönsamhet i projektet tänkas 

begränsas på grund av NCC:s krav på utformningen i NCC Nystart. Enligt Freeman 

(2010) är det viktigt att organisationer möter intressenternas krav så alla uppnår vinning. 

Vi ser att NCC Nystart leder till fördelar för samtliga intressenter men det går i det här 

fallet att urskilja en viss begränsning i Kunskapsskolans vinning. Mohr och Spekman 

(1994) beskriver att en negativ aspekt i samarbeten mellan olika parter kan vara att någon 

parts handlingar påverkar förmågan hos en annan att skapa konkurrenskraft, vilket kan 

tänkas ske när Kunskapsskolan inte når sitt fulla intresse gällande lönsamheten.  
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5.3.3 Egenintresse 

Bruzelius, Skärvad & Hofvander (2004) beskriver att det är en utmaning för 

organisationer att kunna ta hänsyn till intressenternas motstridiga intressen vilket kräver 

kompromisser och prioriteringar för att kunna utjämna potentiella konflikter. Vidare 

beskriver Ferraro och Pfeffer (2005) att organisationer som har en vinstdrivande 

organisationskultur är mer benägna att handla utifrån egenintresse, vilket vi tolkar att 

NCC gör i fallet med höga kompetenskrav och kravet på ett unikt utformat projekt. Att 

NCC har specifika riktlinjer och krav på projektet NCC Nystart kan dock tänkas vara en 

rimlig handling eftersom de vill uppnå hög kvalité i projektet, stärka sitt varumärke samt 

skapa konkurrenskraft.  

 

“Vi är ett börsnoterat företag. Vi tänker alltid på affären” - Matilda Lugnegård, NCC 

 

Det kan dock diskuteras huruvida egenintresse påverkar de andra intressenternas 

möjligheter att uppnå sina intressen. Enligt Ferraro och Preffer (2005) kan handling 

utifrån egenintresse ofta förknippas med ekonomi och handel och förklarar vidare att 

organisationers egenintresse kan hämma samarbetet. Samarbeten riskerar att hämmas i de 

fall organisationers strävan mot egna mål står i konflikt med andras intressen (Ferraro & 

Pfeffer, 2005). I fallet med NCC Nystart har NCC höga kompetenskrav samtidigt som de 

vill att projektet enbart ska förknippas med NCC, vilket går emot Kunskapsskolans 

intresse gällande ekonomisk lönsamhet, likväl som Arbetsförmedlingens intresse att få ut 

fler i arbete. Enligt Egels (se Goldenberg, 2000) kan intressekonflikter motverkas genom 

att förena intressenternas intressen och på så sätt hitta en balans däremellan. Freeman 

(2010) menar att intressenternas intressen är bundna till varandra men att se dem som 

gemensamma snarare än motsatta kan vara svårt. När intressenternas intressen står i 

konflikt med varandra är det av stor vikt att organisationer hittar lösningar på problemet 

för att intressenterna ska bli nöjda och se värdet i samarbetet (Freeman, 2010). Att NCC 

agerar utifrån egenintresse kan tänkas bero på aktieägarnas vinstkrav, då egenintresse kan 

tänkas vara en drivkraft för verksamheten fortlevnad. Däremot är vår uppfattning att 

samarbetet skulle gynnas om intressenternas intressen balanseras mer för att säkerställa 

att samtliga intressenter får sina intressen tillgodosedda.  
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Bild 4. Förtydligande av utmaningarna som uppstått mellan intressenterna i nätverket 

där samtliga intressenterna berörs av utmaningarna. Utmaningarna har identifierats 

som intressekonflikt och byråkrati. 
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6 Ett framgångsrikt samarbete 

I kommande avsnitt presenteras de faktorer som enligt informanterna möjliggör ett 

framgångsrikt samarbete. I avsnittet får du ta del av både framgångsfaktorer och 

utvecklingsområden där engagemang, kommunikation och förståelse ställs i fokus.  

 

6.1 Engagemang  

Enligt Ahimbisibwe och Nangoli (2012) är starkt engagemang avgörande för projektets 

framgång. Lugnegård och Olsson är överens om att det finns stort engagemang bland 

intressenterna i projektet NCC Nystart. Vidare anser Olsson att intressenternas drivkraft 

och vilja att engagera sig i de frågor som NCC Nystart berör, karaktäriserar projektets 

framgångsrika samarbete. 

 

“Att man vill, det är nog det största. Starka viljor och starka krafter som tycker att det 

här är viktigt [...] då rullar mycket saker av sig själv”  

- Patrik Olsson, Kunskapsskolan 

 

Vidare kan starkt engagemang kopplas ihop med viljan att lägga ner energi och ha lojalitet 

(Ahimbisibwe & Nangoli, 2012), vilket Olsson anser är den främsta framgångsfaktorn i 

ett samarbete. Enligt Olsson hade NCC Nystart varit svårt att genomföra om det hade 

funnits bristande engagemang hos intressenterna. Om någon av parterna inte har 

tillräckligt med engagemang anser Casey (2008) att det blir svårt att upprätthålla 

relationen. Intressenternas engagemang kan tänkas vara avgörande för NCC Nystarts 

framgång. Vår tolkning är därför att intressenterna inte hade kunnat genomföra NCC 

Nystart utan ett starkt engagemang för de frågor som projektet berör. Corvey (2011) 

förklarar att värdeproduktionen i samarbeten mellan intressenter inte enbart behöver 

handla om ekonomisk vinning, utan att även motivation och kompetens kan vara av 

betydelse för att maximera värdet. Vår tolkning är därför att motivation och engagemang 

bland intressenterna i NCC Nystart har skapat ett stort värde där den ekonomiska 

vinningen inte ensamt bidragit till värdeproduktionen.  

 

6.2 Kommunikation 

Det som karaktäriserar ett bra samarbete mellan intressenter är enligt Valtersson en 

ständig dialog för att kunna lösa hinder tillsammans. I likhet med Valtersson beskriver 
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Casey (2008) att framgångsfaktorer i ett samarbete är gemensamma mål, ömsesidig 

förståelse samt en meningsfull dialog. Enligt Olsson är bra och tydlig kommunikation 

viktig för samarbetet. Olsson förklarar att det har varit viktigt att NCC tydliggör sitt mål 

och sitt syfte med utbildningen för att Kunskapsskolan sedan ska kunna följa upp 

deltagarnas utveckling. I likhet med Olssons uttalande menar Ahimbisibwe och Nangoli 

(2012) att god kommunikation skapar känsla av ansvar och kopplar ihop intressenterna i 

ett projekt. Det kan tolkas som att kommunikationen har varit av stor betydelse för 

intressenterna i NCC Nystart, dels för att kunna lösa hinder och dels för att kunna skapa 

tydlig struktur och ett gemensamt arbetssätt under projektets gång.  

 

“Det har varit viktigt att vi har pratat med varandra och att vi har kunnat ställa de frågor 

vi har och förstå varandra [...] men vi har fått förklara tydligt för varandra om våra olika 

ingångar i det hela” - Matilda Lugnegård, NCC 

 

Enligt Lugnegård har kommunikationen varit av stor betydelse under projektets gång för 

att kunna ta del av varandras kunskap. Kommunikationen har framförallt haft stor 

betydelse vid inledningsstadiet förklarar Lugnegård. Butt, Naaranoja och Savolainen 

(2016) stärker Lugnegårds påstående och förklarar att kommunikationsrutiner mellan 

intressenter kräver stora insatser under planeringsfasen i ett projekt. Enligt Lugnegård är 

kommunikationen i inledningsfasen extra viktig eftersom alla intressenter kan ha olika 

tankar och idéer om hur utformningen ska se ut. Lugnegård anser därför att det är viktigt 

att alla parter lyssnar in varandra och är tydliga med sina tankar. Blaser och McClusky 

(2005) beskriver att organisationer bör tolka intressenternas förväntningar för att kunna 

hantera dem. Det är även viktigt att väga förväntningarna mot uppdragen organisationen 

står inför (Balser & McClusky, 2005). Blaser och McCluskys (2005) beskrivning anser 

vi går i linje med Lugnegårds uppfattning gällande vikten av att lyssna in varandras tankar 

och vara tydlig med sina egna i inledningsstadiet.  

 

6.2.1 När kommunikationen brister 

Nilsson och Waldemarson (2007) förklarar att det finns faktorer som kan störa förståelsen 

mellan individer. Faktorerna kan bland annat vara förväntningar och mål samt fysiska, 

sociala och kulturella faktorer vilket kan påverka kommunikationsförloppet. Kopplat till 

Nilsson och Waldermanssons (2007) beskrivning om brister i kommunikationen har vi 

noterat ett exempel där det kan tänkas uppstått brist i kommunikationen mellan 
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intressenterna. Enligt Lugnegård vill NCC starta NCC Nystart på fler orter än Stockholm 

och Göteborg. Vidare förklarar Lugnegård risken med att det inte finns tillräckligt många 

deltagare i mindre orter. Enligt Valtersson finns det ett krav från Kunskapsskolan att det 

ska vara ett visst antal deltagare per omgång för att det ska vara möjligt att genomföra 

utbildningen ur ett ekonomiskt perspektiv. Valtersson förklarar vidare att det finns 

möjligheter att utveckla utbildningen för att kunna effektivisera arbetet och nå ut till fler 

deltagare. Enligt Valtersson finns det andra möjligheter att utföra utbildningen än 40 

timmars närvaro i klassrummet, vilket hon påstår är ett krav från Arbetsförmedlingen. 

Valtersson menar att utbildningen exempelvis skulle kunna utföras på distans, digitalt 

eller via en app.  

 

“Det enda dem är intresserade av är att veta att deltagarna är absolut 40 timmar på plats 

per vecka [...] vi har försökt förklara för dem att vi håller på med utbildning, med 

modern pedagogik [...] vi kan göra det här på distans, digitalt, vi kan göra det via en 

app” - Mikaela Valtersson, Kunskapsskolan 

 

I kontrast till Valterssons beskrivning menar Gustavsson att det är möjligt att utföra 

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar på distans, med krav på att deltagarna 

är på en bestämd plats eftersom de inte får göra sin distansutbildning hemifrån enligt 

regelverket.  

 

“Det går att köra utbildning på distans [...] regelverket säger att man inte får ha 

distansutbildning och sitta hemma som deltagare men sedan en tid tillbaka har man 

kunnat lösa det där” - Stefan Gustavsson, Arbetsförmedlingen 

 

Vår uppfattning är att exemplet visar på bristfällig kommunikation i NCC Nystart. Den 

bristfälliga kommunikationen kan tänkas vara en faktor som hämmar utvecklingen av 

NCC Nystart där intressenterna tro sig hindras av varandra. Vi tolkar det däremot som att 

samtliga intressenter har visioner om en lösning på problemet men att det inte 

kommuniceras dem emellan.    

 

6.3 Kultur och förståelse 

Elg (2012) förklarar att kulturella skillnader kan påverka samarbeten mellan olika 

organisationer. Det krävs stora insatser under planeringsfasen eftersom intressenter kan 
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ha olika organisatoriska kulturer som kan påverka kommunikationen (Butt, Naaraonja & 

Savolainen, 2016). Gustavsson tror att NCC hade andra förväntningar på 

Arbetsförmedlingen och att det blev en kulturkrock mellan intressenterna. Gustavsson 

förklarar att Arbetsförmedlingen som myndighet styrs av förordningar och regelverk och 

att det är svårt för en offentlig myndighet att kunna anpassa sig till fullo efter 

organisationernas önskemål. Att intressenterna lär känna varandra är enligt Gustavsson 

är en av de viktigaste delarna vid samverkan i projekt. Även Casey (2008) menar att det 

är viktigt att alla parter lär känna varandra och att förståelse för varandra är avgörande för 

samarbetets framgång, vilket stärker Gustavssons beskrivning. 

 

”Jag tror inte att NCC hade lärt känna oss som myndighet tillräckligt bra och vi hade 

nog inte lärt känna NCC som företag så bra. Det blev lite, vad ska man säga, 

kulturkrockar [...] jag tror att NCC hade lite andra förväntningar på oss. I och med att vi 

är en myndighet så styrs vi av förordningar och regelverk” - Stefan Gustavsson, 

Arbetsförmedlingen 

 

Enligt Butt, Naaranoja och Savolainen (2016) kan den organisatoriska kulturen ge en 

positiv eller negativ inverkan beroende på vilken kultur som råder inom organisationerna. 

Innovativa organisationer kan exempelvis krocka med byråkratiska organisationer (Butt, 

Naaraonja & Savolainen, 2016), vilket vi anser kan kopplas till fallet i NCC Nystart och 

Gustavssons förklaring. Vi upplever även att Valtersson kände av kulturkrocken eftersom 

hon påstår att Arbetsförmedlingen inte är förändringsbenägna. 

 

”Vi har ju spelregler som vi jobbar efter. Det är därför det är så viktigt att man lär känna 

varandra” - Stefan Gustavsson, Arbetsförmedlingen 

 

Att organisationer möts i olika kulturer kan vara till fördel för att lära sig och skapa 

kunskap om andra organisationer (Elg, 2012). Elgs (2012) teori går i linje med Bairus 

åsikt om att det är viktigt att ha goda kunskaper om de villkor de olika intressenterna har 

för att samarbetet ska bli framgångsrikt. Enligt Bairu får Arbetsförmedlingen en 

fördjupad kunskap i branscher genom att genomföra samarbeten med privata 

organisationer. Det kan tolkas som att kulturkrockar mellan intressenterna har uppfattats 

som en negativ faktor i samarbetet, främst på grund av olikheter. Det kan däremot 

diskuteras om problemet kan ses ur en annan synvinkel där olikheterna istället kan leda 
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till möjligheter. Vi tolkar det som att det uppkommer ett kunskapsutbyte mellan 

intressenterna som skulle kunna skapa dynamik och innovation, vilket gör att 

intressenterna kan tänkas hitta nya vägar för att lösa problem.  

 

Enligt Mergel och Desouza (2013) kan offentliga aktörer gynnas av att arbeta innovativt 

eftersom det leder till medvetenhet, effektivare metoder samt ökat förtroende hos 

medborgare. Även Sørensen och Torfing (2011) beskriver att samverkan mellan 

offentliga aktörer och privata organisationer gör att de tillsammans skapar en bredare 

kunskapsbas och ett ömsesidigt lärande. Bairu stärker Sørensens och Torfings (2011) 

samt Mergels och Desouzas (2013) beskrivning genom att framföra att 

Arbetsförmedlingen lär sig mycket på att samarbeta med organisationer och att de 

försöker ta hänsyn till organisationernas krav på innovation. Vidare förklarar Gustavsson 

att deltagandet i NCC Nystart har varit ett sätt för Arbetsförmedlingen att hitta nya 

arbetssätt och modeller för att kunna göra liknande projekt i samverkan med andra 

organisationer i framtiden. 
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7 Samhällsnytta som bieffekt 

Följande avsnitt presenterar en korsande väg mellan organisationer och samhället. 

Avsnittet introduceras med omgivningens påverkan där emotionella faktorer ställs i allt 

större fokus. Vidare analyseras huruvida organisationer kan uppnå delat värde genom 

att skapa en länk mellan lönsamhet och samhällsnytta. Avslutningsvis får du en inblick i 

NCC Nystarts unika utbildning och dess betydelse för samhället. För att ge dig en 

helhetsbild presenteras även en fullständig modell av samarbetets utfall.  

 

7.1 Omgivningens påverkan 

Enligt Elg (2012) byggs organisationers varumärke på de värden de vill förknippas med. 

Det är fler komponenter än organisationerna själva som påverkar varumärket och därför 

är det viktigt att utveckla en bra relation med externa intressenter. Bairu beskriver att 

samverkan mellan Arbetsförmedlingen och andra intressenter är en grundförutsättning 

för att kunna uppnå samhällsnytta. En tolkning är därför att Arbetsförmedlingens 

samverkan med andra intressenter är av stor vikt för att kunna skapa förutsättningar på 

arbetsmarknaden, vilket i sin tur kan stärka Arbetsförmedlingens varumärke och 

pålitlighet. Vidare beskriver Lugnegård att NCC påverkas av sin omgivning och förklarar 

att organisationen har som mål att spegla samhället med sin rekryteringsbas. Enligt 

Lugnegård ställer allt fler av NCC:s kunder krav på att organisationen erbjuder 

jobbmöjligheter för personer som står utanför arbetsmarknaden. NCC:s strävan att 

bemöta kunders krav kan kopplas till Löhman och Steinholtz (2004) som beskriver att 

den ökade konkurrensen kan vara en drivkraft till varför organisationer väljer att engagera 

sig i skapandet av nya värden. I takt med att kunder ställer högre krav på mervärden, 

såsom exempelvis emotionella faktorer, blir det mer betydelsefullt för organisationer att 

visa sina kunder att de förstår sin roll i samhället (Löhman & Steinholtz, 2004). Enligt 

Lugnegård har initiativet till NCC Nystart inte grundats genom påtryckningar från 

omgivningen. Det är däremot tänkbart att NCC Nystart är ett projekt som visar på att 

NCC tar ett stort ansvar i samhället, något som kan antas ge en positiv bild av NCC som 

organisation. 

 

”Om vi kan verka för integration så ser ju vi bara stora fördelar med det” - Matilda 

Lugnegård, NCC 
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Enligt Derwall, Guenster, Bauser och Koedijk (2005) kan ansvarsfulla organisationer bli 

mer attraktiva för aktieägare eftersom de vill investera aktier i ansvarsfulla organisationer. 

Lugnegård anser att ökad mångfald och inkludering är två positiva effekter av NCC 

Nystart som förväntas ge positiv inverkan på NCC:s lönsamhet på lång sikt, likväl som 

för samhället. NCC tycks ta stor hänsyn till sina aktieägare eftersom NCC Nystart drivs i 

vinstsyfte. Vidare kan det även tolkas som att projektet drivs för att attrahera fler 

aktieägare eftersom det kan tänkas ge en ansvarsfull bild av att NCC. Både Lugnegård 

och Valtersson är överens om att NCC Nystart inte ses som ett CSR-projekt och kan 

därmed kopplas till Friedman (1970) som beskriver att organisationers primära ansvar är 

att använda sina resurser och delta i aktiviteter i syfte att öka sin lönsamhet. 

Organisationer bidrar till samhällsnytta genom att erbjuda arbeten och betala skatt 

(Friedman, 1970). Vår uppfattning är däremot att NCC uppnår två dimensioner i projektet 

NCC Nystart. NCC:s roll i samhället går i linje med Friedmans (1970) teori, men vi ser 

att det finns ett ytterligare motiv bakom NCC Nystart. Mångfald och inkludering 

förväntas ge positiva effekter för både NCC:s lönsamhet och samhället, därför kan 

Friedmans (1970) teori tolkas som trångsynt. 

 

7.2 Ett delat värde 

Samtliga informanter är överens om att NCC Nystart bidrar till samhällsnytta vilket vi 

kopplar ihop med Porter & Kramers (2006) teori om Created Shared Value. Teorin om 

delat värdeskapande handlar om att organisationer kan göra insatser som leder till delat 

värde, både för verksamheten och för samhället. Genom att identifiera 

skärningspunkterna mellan verksamheten och samhället och därefter göra insatser i dessa 

kontaktytor, uppnås delat värdeskapande. Organisationer uppnår delat värdeskapande 

genom att använda sig av samhällets resurser och på så sätt skapas innovation och 

konkurrenskraft (Porter & Kramer, 2006). Lugnegård förklarar att NCC Nystart bidrar till 

att människor får arbete, något hon anser att NCC är stolta över. Lugnegård förklarar att 

NCC har möjligheten att ändra förutsättningarna för en människas liv vilket hon anser 

gör det hela till något ännu större.  

 

”Jag skulle ju ljuga om jag sa att man inte blir engagerad i individerna. Man har 

möjlighet att ändra förutsättningarna för en människas liv och det blir väldigt stort. Att 

vi får vara en del av det gör det hela till något väldigt mycket större” - Matilda 

Lugnegård, NCC 
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Det kan tolkas som att NCC och samhället går hand i hand, där NCC Nystart kan ses som 

en länk däremellan. Vår uppfattning är att NCC:s mål med projektet kan ge positiva 

effekter i samhället eftersom människor får arbete. Enligt Olssons uppfattning kan projekt 

som NCC Nystart gynna samhällsekonomin eftersom rätt kompetens hamnar på rätt plats, 

vilket kan kopplas ihop med Porter och Kramers (2006) teori om delat värdeskapande.  

 

“Det har vi varit ganska tydliga med, att det inte är ett CSR-projekt och det har varit 

viktigt för oss, eller vi tycker att det är ett stort värde, att NCC inte heller gör det” - 

Mikaela Valtersson, Kunskapsskolan 

 

Enligt Valtersson har Kunskapsskolan internt sagt att de inte vill gå back på NCC Nystart, 

men accepterat att det inte har hög lönsamhet eftersom det bidrar till samhället. Vidare 

beskriver Valtersson att CSR kan ses som en bieffekt i projektet, men att CSR inte har 

varit en drivkraft i NCC Nystart. Enligt Cochran (2007) finns det många akademiska 

studier som försökt analysera förhållandet mellan organisationers samhällsansvar och 

dess lönsamhet. Cochran (2007) förklarar att organisationer kan dra nytta av ökat 

samhällsansvar eftersom kostnaden inte nödvändigtvis behöver bli stor och att det snarare 

kan öka lönsamheten. Organisationers ekonomiska beslut bör således screenas av sociala 

konsekvenser och på så sätt kan besluten bidra till en strategi för att öka vinsten, samtidigt 

som det tillgodoser sociala behov (Cochran, 2007). Att ekonomiska beslut bör screenas 

av sociala konsekvenser stärker Valterssons påstående om att CSR kan ses som en 

bieffekt i samarbetet och projektet. Vidare förklarar Porter och Kramer (2011) att den 

enklaste och snabbaste vägen till vinst inte nödvändigtvis behöver vara det mest 

lönsamma. Organisationer bör istället värdera lönsamheten ur ett längre tidsspann (Porter 

& Kramer, 2011). Trots att lönsamheten förväntas ge långsam effekt för Kunskapsskolan, 

är vår uppfattning att det finns bidragande faktorer utöver lönsamhet som driver deras 

engagemang, exempelvis att projektet gynnar samhället. 

 

7.3 Att skapa förutsättningar 

Enligt Valtersson tenderar utrikes födda personer att hamna utanför arbetsmarknaden 

vilket hon tror beror på att organisationer är rädda för att det ska uppstå krockar i kultur 

och normer. Valterssons åsikt är att begrepp som kultur och normer har haft 

beröringsskräck. Vidare beskriver Bevelander (2010) att skillnader i 
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sysselsättningsgraden mellan svenskar och utrikes födda kan ha sin förklaring i den 

efterfrågan som finns gällande förståelse för kultur, social kompetens och 

språkkunskaper, vilket kan kopplas till Valtersson åsikt gällande den beröringsskräck 

kultur och normer har. Enligt Valtersson handlar inte Kunskapsskolans utbildning om att 

förändra människor utefter svenska värderingar, utan snarare att skapa förutsättningar och 

förståelse för hur deras beteenden och ageranden kan uppfattas i det svenska samhället. 

Vår uppfattning är därför att utbildningens fokusområden är gynnsamma för både NCC 

och deltagarna. Utbildningen skapar förutsättningar för deltagarna och det är tänkbart att 

dessa förutsättningar är betydelsefulla för att på bästa sätt komma in i arbetet i sitt nya 

hemland. Vidare anser Valtersson att många organisationer vill jobba normkritiskt men 

att de snarare bevarar normerna genom att utgå från att utrikes födda är svårare att anställa 

än andra. Vi tolkar det därför som att NCC Nystarts teoretiska del, med fokus på kultur 

och normer, är ett sätt att minska klyftan mellan olika kulturer. I de fall organisationer 

agerar normkritiskt är vår tolkning att klyftan snarare ökar eftersom det på så vis kan 

tänkas bli svårare för individer att förstå varandra. 

 

”Om dessa personer bara får lite mer introduktion så kommer de blomma i vår 

verksamhet och verkligen kunna bidra”- Matilda Lugnegård, NCC 

 

 

Bild 5. Ett förtydligande av samhällsnytta som bieffekt i NCC Nystart, där NCC verkar 

för mångfald och inkludering. Vidare är integration och minskad arbetslöshet en effekt 

av NCC Nystart vilket kan ses som samhällsnytta. 
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8 Slutats 

I det avslutade avsnittet kommer du få ta del av slutsatser utifrån de analyser och 

tolkningar som har gjorts i studien. I avsnittet varvas ett generellt perspektiv med våra 

erfarenheter från NCC Nystart, där NCC Nystart blir en utgångspunkt för att motivera 

våra slutsatser. Slutsatsens olika delar kopplas tillbaka till studiens syfte och avslutas 

med förslag på framtida forskning. 

 

8.1 Samarbetets karaktär - att skapa fördelar 

Det framkommer i studien att organisationer påverkar och påverkas av samhället. Vi kan 

konstatera att samhället är en bidragande faktor till organisationers utveckling, där 

förutsättningarna i samhället kan skapa både möjligheter och hinder. Vi kan dra slutsatsen 

att problem kan uppstå i samhället vilket återspeglas i organisationernas verksamhet och 

deras möjlighet till utveckling. Vidare ser vi att samhället även kan bistå med de resurser 

som är nödvändiga för att kunna finna en lösning på problemet vilket innebär att 

organisationer, på ett innovativt sätt, måste undersöka möjliga lösningar och agera 

därefter. I denna studie kan vi se att bristen på kompetenta ingenjörer är ett problem som 

har uppstått i samhället och därmed begränsat NCC:s möjlighet till tillväxt. Vi kan dra 

slutsatsen att det är gynnsamt för organisationer att interagera med andra aktörer eftersom 

de besitter resurstillgångar som kan vara en möjlig lösning och länken mellan problemet 

och framgång. Vidare kan vi i denna studie se att NCC Nystart är ett projekt där 

samarbetet har möjliggjort att NCC kan ta tillvara på externa resurser, bespara kostnader 

och samtidigt få tillgång till kunskap som saknas internt i verksamheten. Vi kan 

konstatera att samtliga intressenter har sett vinning i sin medverkan i NCC Nystart där 

exempelvis Arbetsförmedlingen kan tänkas se en möjlighet att motivera sin fortsatta 

existens, samtidigt som Kunskapsskolan önskar lönsamhet på lång sikt. I de fall 

intressenternas mål i samarbeten överlappar varandra kan effekten av deras samverkan 

leda till att respektive intresse tillgodoses. Vi kan därför dra slutsatsen att samverkan 

mellan organisationer och dess intressenter är av stor betydelse för deras respektive 

utveckling. Vi ser att samarbeten skapar relationer som kan vara betydelsefulla för 

framtida utmaningar och möjligheter. Ett etablerat samarbete möjliggör även utveckling 

av de befintliga relationerna vilket stärker produktiviteten och kapaciteten vid framtida 

samarbeten. 
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8.2 Egenintresse som begränsning 

I denna studie kan vi konstatera att NCC, Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen har 

olika intressen i NCC Nystart. Även i de fall intressenters mål överlappar varandra ser vi 

en möjlig problematik då det kan uppkomma intressekonflikter där intressenterna 

begränsar varandra. Vi tror att en potentiell intressekonflikt kan uppstå i de fall 

organisationer, som drivs av ekonomisk lönsamhet, agerar utifrån ett egenintresse där de 

andra intressenternas intressen åsidosätts. I fallet med NCC Nystart framkommer det att 

NCC:s egenintresse varit starkt för att långsiktigt kunna öka sin konkurrenskraft på 

marknaden. Samtidigt har de andra intressenternas möjlighet att uppnå sina intressen 

begränsats. För att undgå risken att förbise intressenternas intressen anser vi att det är av 

stor vikt att kartlägga respektive intressen för att kunna hitta en balans däremellan. Vi kan 

konstatera att samarbeten gynnas när intressenterna tar hänsyn till varandras intressen för 

att upprätthålla ett långsiktigt samarbete. Enligt underlag i den här studien är vår 

uppfattning att det finns en potentiell risk att Kunskapsskolan i ett längre perspektiv inte 

enbart vill se lönsamhet som ett medel, utan även som en effekt av deras medverkan. 

Trots att Kunskapsskolan ser fler fördelar än nackdelar med sin medverkan, ser vi en 

potentiell risk då NCC agerar utifrån egenintresse. Vi anser agerande utifrån egenintresse 

kan leda till konsekvensen att övriga intressenters drivkraft i projekt avtar om deras 

intressen inte tillgodoses. Vi kan dock konstatera att egenintresse i samarbeten inte 

nödvändigtvis behöver vara negativt utan att vi även ser fördelar, vilket vi presenterar i 

kapitel 8.5.  

 

8.3 Byråkrati - stelbent eller rättvist? 

I studien framkommer olikheter vid gränsen mellan offentliga aktörer och privata 

organisationer vilket kan påverka samarbeten däremellan i en viss utsträckning. Vi kan 

dra slutsatsen att offentliga aktörer med regler och riktlinjer kan begränsa samarbetens 

utfall och riskerar därmed förknippas med stelbenthet. I ett organisationssamhälle som 

styrs av konkurrens kan vi dock anta att regler och ett rättvist system är en nödvändighet. 

Eftersom Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar kan ses som en resurstillgång 

för organisationer är det av stor vikt att organisationer, stora som små, behandlas rättvist. 

Vi tror att mindre organisationer skulle missgynnas om Arbetsförmedlingen inte agerar 

utefter rättvisa eftersom stora organisationer troligen skulle ses som mer fördelaktiga att 

samarbeta med. Om ett rättvist system hade uteslutits kan vi konstatera att 

Arbetsförmedlingen skulle ha möjlighet att välja sina samarbetspartners och därmed 
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tillges förmågan att öka sin produktivitet i matchningsprocessen. Vi kan således dra 

slutsatsen att avsaknad av ett rättvist system skulle snedvrida konkurrenskraften och öka 

makten hos stora organisationer.  

 

8.4 Olika logiker - ett framgångsrikt samarbete 

I denna studie kan vi konstatera att samarbetet mellan intressenterna upplevs som 

framgångsrikt. Vi har därmed kunnat identifiera ett mönster i framgångsrika samarbeten 

där tre återkommande teman kan urskiljas: engagemang, kommunikation och förståelse. 

Teoretiska underlag i studien framhäver vikten av att intressenterna tolkar och förstår 

varandras förväntningar vilket vi anser är en central del i relationsbyggandet. Om 

intressenterna inte har förståelse för andra parters attityder och förväntningar på 

samarbetet anser vi att det är av stor vikt att ägna mer tid åt att lära känna varandra i 

inledningsstadiet. I denna studie kan vi urskilja intressenternas olika funktioner i 

samhället vilket vi anser leder till att intressenterna möts i olika kulturer. Vi har däremot 

uppmärksammat att det kan uppstå kulturkrockar då offentliga aktörer och privata 

organisationer möts i ett samarbete, främst genom brist gällande förståelsen för varandra. 

För att motverka kulturkrockar tror vi att det är av stor vikt att intressenterna tydliggör 

deras respektive kapacitet samt på vilket sätt och i vilken utsträckning de kan bistå med 

sina resurser. Vi kan därför dra slutsatsen att kommunikation är en central del i 

samarbeten för att möta de hinder som kan uppstå. Vi ser att kommunikation ökar 

förmågan att lösa problem tillsammans, hindrar potentiella utmaningar samt minskar 

utrymmen för missförstånd. Vi anser att relationsbyggandet är en lärandeprocess som 

kontinuerligt utvecklas genom att intressenterna förstår och kommunicerar med varandra. 

Om intressenters ambition är ett långsiktigt samarbete tror vi att förståelsen för varandra 

kan minska gapet mellan intressenterna och skapa en känsla av samhörighet. 

 

Vidare kan vi konstatera att intressenter är beroende av varandras engagemang eftersom 

brist på engagemang riskerar att begränsa framgången i samarbeten. I de fall 

organisationer initierar ett samarbete tillsammans med andra parter tror vi att det är av 

stor vikt att organisationerna visar ett starkt engagemang för samarbetet och det syfte 

samarbetet är ämnat för. Vidare kan vi konstatera att ett starkt engagemang hos 

organisationer kommer att genomsyras i samarbetet vilket ökar kapaciteten och viljan att 

sträva mot det gemensamma målet. Vi anser således att engagemang är en grundpelare i 

samarbeten vilket driver samarbetet framåt samt skapar dynamik mellan intressenterna. 



  
 

45 

Vi kan även dra slutsatsen att det utvecklas ett kunskapsutbyte i samarbeten mellan 

offentliga aktörer och privata organisationer vilket vi tror att samtliga intressenter kan 

nyttjas av. Genom kunskapsutbyte ser vi en möjlighet för intressenterna att utveckla, 

stärka och förbättra prestationen i framtida samarbeten. Vi anser därför att ett bra 

samarbete inte nödvändigtvis behöver vara det bästa för ett projekts utveckling. Att stöta 

på hinder och problem leder till reflektion och möjligheter att hitta nya vägar som vi tror 

skulle utveckla samarbetet på lång sikt.  

 

8.5 Organisationer och samhället - två korsande vägar 

Genom att studera ett samarbete mellan offentliga aktörer och privata organisationer kan 

vi konstatera att organisationer varken har kapacitet eller resurser att lösa 

samhällsproblem på egen hand. Vår uppfattning, enligt studiens underlag, är att ökad 

lönsamhet ofta prioriteras framför samhällsansvar. Vi kan däremot se att organisationers 

verksamhet går hand i hand med samhället där det ena blir en konsekvens av det andra. 

Studiens teoretiska underlag visar att organisationer kan göra insatser som leder till delat 

värde, vilket tydliggörs i denna studie där NCC ökar sin lönsamhet samtidigt som 

projektet NCC Nystart gynnar samhället. 

 

Vi kan konstatera att organisationers primära drivkraft är att uppnå lönsamhet och att 

agerande utifrån egenintresse därför kan ses som en naturlig handling. En drivkraft för att 

öka lönsamheten kan således leda till nya vägar för att nå sina mål och organisationer kan 

då finna en länk mellan verksamheten och samhällets utmaningar, likt fallet i NCC 

Nystart. Vi kan konstatera att organisationer som agerar utefter egenintresse kan öka 

drivkraften och engagemanget till att initiera liknande projekt som NCC Nystart. Så länge 

organisationer ser sin egen vinning i sådana projekt kan egenintresset leda till en dubbel 

effekt där det även bidrar till samhällsnyttan. Vi tror även att liknande projekt kan stärka 

organisationers varumärke vilket ökar konkurrenskraften. Vi anser att organisationer 

påverkas av varandra vilket innebär att de ständigt strävar efter innovativa lösningar där 

organisationer utnyttjar sin fulla kapacitet för att övervinna sina konkurrenter. En slutsats 

är att konkurrensen mellan organisationer föder innovationer vilket vi ser ett exempel på 

i denna studie. Ju fler organisationer som söker efter innovativa lösningar, likt NCC 

Nystart, desto större effekter kommer skapas i samhället. Med denna studie som underlag 

kan vi därför konstatera att projektet NCC Nystart är ett exempel på hur organisationer 

kan sin öka lönsamhet, konkurrenskraft och samtidigt bidra till samhällsnytta. 
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Vidare kan vi dra slutsatsen att samarbete som berör samhällsfrågor kan leda till en vinna-

vinna situation vilket offentliga aktörer, privata organisationer och samhället kan gynnas 

av. Vi kan även konstatera att arbetsmarknadsutbildningar för utrikes födda där 

utbildningens fokusområde ligger på kultur och normer, är en framgångsfaktor och 

förenklar människors väg in i arbetet. Vi anser att det skapar möjlighet för utrikes födda 

att snabbare komma in i det svenska samhället och förstå hur arbetsplatser i Sverige är 

uppbyggda. Vidare kan vi dra slutsatsen att NCC Nystart kan ses som ett exempel på hur 

organisationer kan nå ut till en målgrupp med nya erfarenheter där mötet med andra 

kulturer kan berika verksamheten. Avslutningsvis tror vi även att det ur ett bredare 

perspektiv är en viktig del för den svenska välfärden eftersom det bidrar till integration, 

minskad arbetslöshet och tillväxt i det svenska samhället.  

 

8.6 Framtida forskning 

I denna studie framkommer det att samarbeten mellan intressenter är av stor vikt för att 

kunna uppnå sina respektive intressen. Vi har identifierat en utmaning där de privata 

organisationerna anser sig hämmas av byråkratiska regler och riktlinjer i samarbete med 

en offentlig aktör. Vi anser det därför intressant att se hur dynamiken i ett liknande projekt 

som NCC Nystart skulle se ut utan offentliga aktörers inblandning. I den här studien har 

vi fått förståelse för att det är ekonomiskt gynnsamt att samarbeta med offentliga aktörer 

och finner det därmed intressant att se de finansiella konsekvenserna av att privata 

organisationer bedriver liknande projekt ur egen regi. Ett förslag på vidare forskning 

skulle därför vara att identifiera möjligheter samt negativa konsekvenser av att inte 

samarbeta med en offentlig aktör. I denna studie har informanterna från de privata 

organisationerna framhävt att projektet NCC Nystart inte bedrivs ur ett CSR-perspektiv. 

Därför vore det följaktligen intressant att genomföra en studie på ett samarbete där ett 

liknande projekt genomförs ur ett CSR-perspektiv. Det hade varit intressant att studera 

om effekterna och utmaningarna i samarbetet skiljer sig åt i jämförelse med denna studie. 

Avslutningsvis som förslag till framtida forskning ser vi att det vore av betydelse att 

inkludera deltagarna i liknande projekt som en intressent för att få djupare förståelse för 

hur samarbetet upplevs ur ett bredare perspektiv.  
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