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Sammanfattning 
 

Interkommunal samverkan är framhållen som en lösning på små kommuners 

utmaningar med att uppfylla sina åtaganden och tillgodose medborgarnas behov med 

begränsade resurser. Urbanisering och demografisk utveckling bidrar till att 

interkommunal samverkan blir ett allt mer ökande fenomen bland små kommuner i 

Sverige. Interkommunal samverkan är ett förhållandevis ostuderat område, syftet 

med studien är därför att öka förståelsen för interkommunal samverkan och de 

faktorer som kan påverka samarbetet mellan kommunerna. Genom en induktiv 

forskningsansats och kvalitativ fallstudie har vi studerat fenomenet interkommunal 

samverkan mellan två små kommuner i södra Sverige som ingått samverkan genom 

avtal. Det empiriska insamlade materialet har vi sedan sammanställt och utifrån 

resultatet valt teorier för att öka förståelsen för fenomenet.  

 

Utfallet av studien har visat att samverkan är komplext och de svårigheter som har 

identifierats kan relateras till följande områden: otydliga ansvarsområden och 

arbetsfördelning i avtalet, brist på kommunikation och information till medarbetarna, 

kommunernas olika förutsättningar samt medarbetarnas avsaknad av en närvarande 

chef och ledare. Vidare har vi formulerat förslag på åtgärder som kan förhindra 

svårigheterna. Innan samverkan ingås bör en konsekvensbedömning utföras för att 

kartlägga kommunernas syfte och mål med samverkan samt vilka resurstillgångar 

och förutsättningar kommunerna har för att samverka. Ansvarsfördelningen och 

specifika arbetsuppgifter bör tydligt beskrivas i avtalet för att undvika missförstånd 

och osäkerhet. Medarbetarna har en betydande roll i samverkan, och eftersom 

interkommunal samverkan ofta är ett top down-beslut är det viktigt att ledningen tar 

hänsyn till deras behovs och involverar medarbetarna i hela processen.  

 

 

Nyckelord 

Kommuner, interkommunal samverkan, samverkan, avtal, kommunikation, 

motivation, chefens frånvaro. 
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Abstract 
 

Collaboration between small municipals have become a solution and necessity to 

overcome the challenges small municipals are experiencing and to fulfil their 

obligations. Due to urbanisation and demographical change, collaboration is an 

increasing phenomenon among small municipals in Sweden. The area is not 

particularly researched and the purpose of this study is to create a greater 

understanding of inter-municipal collaboration and identify factors that can affect the 

cooperation between the municipals. We have studied the phenomenon with an 

inductive research method and qualitative case study of two small municipals in 

Southern Sweden collaborating by a contract agreement. Everyone directly involved 

in the collaboration on different hierarchical levels in both organisations have been 

included in the research. Based on the result of our collected empirical material we 

have used with theories in order to increase our understanding of the phenomenon. 

 

The result of our research has proven that inter-municipal collaboration is complex 

and the main difficulties we have identified can be related to following areas: unclear 

division of responsibilities and tasks in the agreement, lack of communication and 

information to the co-workers, the municipals’ different assumptions and the absence 

of a manager and leader. We have composed suggestions to action that may prevent 

and avoid the difficulties. An impact assessment should be conducted before the 

collaboration is initiated in order to identify the purpose, objectives, resources and 

assumptions each municipal have. The division of responsibilities and tasks should 

be clearly specified in the agreement in order to avoid misunderstandings and 

uncertainty. The co-workers have a significant role in the collaboration and as inter-

municipal collaboration often is a top down decision, it is important that the 

management take the co-workers' needs into consideration and involve the 

employees in the entire process. 

 

 

Key words 

Municipal, inter-municipal collaboration, collaboration, agreement, communication, 

motivation, absence of management. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet kommer vi presentera en bakgrundsbeskrivning till det 

forskningsområde som vi valt att studera. Vidare redogörs det i en 

problemdiskussion för den problematik som hänförs interkommunal samverkan. 

Problemdiskussionen mynnar därefter ut i studiens syfte och problemformulering. 

 

1.1 Introduktion 

Kommunen är en central del för samhällets funktion (Montin & Granberg 2013). 

Vidare skriver Montin och Granberg (2013) att kommuner utgör viktiga 

beståndsdelar i den svenska välfärdspolitiken och har därför även en stor betydelse i 

vår vardag. Kommunerna är även Sveriges största offentliga arbetsgivare och år 2015 

sysselsattes 725 400 anställda (Sveriges Kommuner och Landsting 2015: A). Således 

är en stor andel individer involverade i hur kommuner bedriver sin verksamhet. 

Betydelsen av ökad kommunal samverkan är framhållen som ett svar på kommunala 

utmaningar och är speciellt nödvändigt för små kommuner. Ansvarskommittén (SOU 

2007:11) beskriver just små kommuner som särskilt utsatta i sin beskrivning om 

kommunernas framtida situation. Vidare betonar Ansvarskommittén i rapportens 

slutbetänkande vikten av interkommunal samverkan och skriver följande; ”Det är 

uppenbart att interkommunal samverkan kommer att vara nödvändig även i 

framtiden” (SOU 2007:10 s. 271). 

 

1.2 Bakgrund 

I samband med övergången under 1970-talet från industrisamhälle till ett 

postindustriellt samhälle upphörde den tidigare åtskillnaden mellan olika typer av 

kommuner till mer enhetliga kommuner. Vid den nya kommunreformens införande 

uppmuntrades kommuner till samarbete och samverkan blev då allt vanligare 

(Nilsson 2013). Intresset för interkommunal samverkan, när kommuner samarbetar 

för att lösa gemensamma uppgifter, ökade ytterligare från statens sida under början 

av 2000-talet. Staten genomförde regelförenklingar och stödjande lagstiftning samt 

statliga delegationer och ekonomiska bidrag för att öka samverkan mellan kommuner 

(Anell & Mattisson 2009). Kommunerna har genom åren erfarat ett ökande behov av 

att tillsammans lösa gemensamma problem för att kunna fullgöra sina offentliga 

åtaganden och tillgodose medborgarnas behov genom interkommunal samverkan 
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(Anell & Mattisson 2009; Brandtzæg, Kili & Aastvedt 2008). Orsaker som bidragit 

till det stigande behovet av samverkan mellan kommuner berör demografisk- och 

ekonomisk utveckling samt ändrade geografiska kommunindelningar och skiftande 

behov av kompetensförsörjning (Gossas 2006; SOU 2007:10). 

 

En gradvis demografisk utveckling innebär att storstäderna växer medan 

landsbygden avbefolkas, en förflyttningsprocess som benämns urbanisering 

(Svanström 2015). En konsekvens av urbaniseringen är att små kommuner utsätts för 

frånflyttning och minskad invånartal, vilket kan resultera i minskade skatteintäkter 

samt en brist på kompetens som är nödvändig för kommunernas verksamhet (Hilborn 

& Riberdahl 2000).  Flera författare skriver att kommunal samverkan har blivit en 

lösning på utmaningar inom den offentliga sektorn och ett handlingsalternativ för att 

öka kompetens, hantera krav på specialistkunskaper samt effektivisera verksamheter 

(Anell & Mattisson 2009; Gossas 2006; Hilborn & Riberdahl 2000). Ett exempel på 

sätt att samverka för att öka kompetens och nyttja varandras resurser är att ha en 

samverkan mellan Räddningstjänster med en gemensam räddningskår. Ett annat 

exempel kan vara att utföra tillsyn och göra utredningar angående lagar som rör 

miljöområdet och plan- och byggområdet för att hantera krav på specialistkunskap 

(Hilborn & Riberdahl 2000). Den demografiska och ekonomiska utvecklingen skapar 

således en nödvändighet för interkommunal samverkan mellan små kommuner för att 

de ska kunna tillhandahålla nödvändig kunskap och resurser. Interkommunal 

samverkan rör sig ofta om olika former för gemensamt nyttjande av personal (Anell 

& Mattisson 2009; Hilborn & Riberdahl 2000). 

 

Kommunreformer i Sverige innebar på 1950- och 1970-talet en geografisk 

nyindelning av kommuner för att slå samman små kommuner (Staxäng 2014). 

Nilsson (2013) beskriver definitionen av små kommuner som färre än 8000 invånare 

i en kommun. År 1998 var det 46 kommuner, sålunda 16 procent av Sveriges 

kommuner, som klassificerades som små kommuner. År 2010 ökade antal små 

kommuner till 72 (Nilsson 2013). Kommunernas uppgifter har förändrats över tid, 

vilket idag föreligger problematiskt då små kommuner kan sakna nödvändig 

kompetens och resurser för att uppfylla kraven. Det skapar ett behov för samarbete 

över kommungränserna och kan tyda på att dagens kommunorganisation inte alltid är 

tillräcklig (Staxäng 2014). Ansvarskommittén hävdar i sitt slutbetänkande att 
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interkommunal samverkan uppenbart kommer att vara nödvändig i framtiden oavsett 

om kommunstrukturen i framtiden kommer att förändras eller inte (SOU 2007:10). 

 

Interkommunal samverkan ökar och har blivit ett allt mer aktuellt ämne, vilket gör 

det intressant att studera. Begreppet samverkan saknar dock en tydlig definition och 

inrymmer en mängd olika samverkansformer (Gossas 2006; Nilsson 2013). De 

samverkansformer som vanligen beskrivs är kommunalförbund, gemensamma 

nämnder och interkommunala avtal (Hilborn & Riberdahl 2000). Samverkan genom 

avtal framstår som komplext då det i lagstiftningen inte föreligger någon specifik 

reglering kring samverkan genom formellt avtal mellan kommuner (Hilborn & 

Riberdahl 2000). Med anledning av samverkansavtalets komplexitet finner vi den 

formen intressant att studera. Samverkan genom avtal är, i enlighet med Gossas 

(2006), även ett vanligt tillvägagångssätt att samverka och är beskrivet som det mest 

fördelaktiga alternativet när kommuner ska utbyta resurser och kompetens (Hilborn 

& Riberdahl 2000).  

 

Tillåtelsen att samverka mellan kommuner genom avtal regleras i första hand i 

Kommunallagen (2 kap 1§) som handlar om allmänintresset och 

lokaliseringsprincipen. Lokaliseringsprincipen innebär att varje kommun måste ha ett 

allmänintresse, vilket är anslutet till det egna geografiska området alternativt 

kommunens egna medlemmar (Wikell 2014). Den här principen blev det tillåtet att 

frångå på 1990-talet, då det blev tillåtet att verka utanför kommunens geografiska 

område (Jonsson & Rosander 2006). Kommunallagen saknar regler om avtalets 

innehåll, vilket innebär att det är de civilrättsliga reglerna som gäller (Gossas 2006; 

Hilborn & Riberdahl 2000). Juridiska rättigheter och skyldigheter mellan parterna i 

samverkan regleras i de enskilda avtalen (Anell & Mattisson 2009). När 

interkommunala avtal ingås krävs att kommunerna ska inneha ett ömsesidigt 

kommunalt intresse. Båda avtalsparterna ska vara eniga rörande både medel och 

målmedvetenhet (Wikell 2014). 

 

Baserat på ovanstående bakgrundsbeskrivning finner vi det intressant att studera 

fenomenet interkommunal samverkan. Ansvarskommittén (SOU 2007:10) beskriver 

att de små kommunerna har ett större behov av interkommunal samverkan för att 

möta de problem som ett litet befolkningsunderlag för med sig. Små kommuner har 
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därför valts som utgångspunkt i vår studie. Även om fenomenet ökar finns det 

förhållandevis begränsat med forskning och litteratur kring hur samverkan mellan 

kommuner faktiskt fungerar i praktiken. Studiens avsikt är därför att undersöka 

interkommunal samverkan i praktiken och kartlägga den problematik samverkan ofta 

hänförs.  

 

1.3 Problemdiskussion 

Interkommunal samverkan är beskrivet som en nödvändighet för små kommuner, 

både idag och i framtiden, samtidigt redovisas även en bred problematik kring 

fenomenet. Anell och Mattisson (2009) beskriver hur samverkan i början är en 

lösning på andra problem, till exempel att tillgodose sig den kompetens som krävs i 

kommunen. Sedan övergår det till att bli mer problematiskt när samverkanslösningen 

väl ska implementeras över två befintliga men separata verksamheter (Anell & 

Mattisson 2009). Implementering av samverkan är ofta beskrivet som tidkrävande 

och enligt ett flertal erfarenheter är risken för att misslyckas stor (Danermark 2000; 

Huxham 1996; Huxham & Vangen 2005; Rudenstam & Holmberg 2014).  

 

Efter att ha studerat ämnet finner vi många faktorer som kan hämma samverkan och 

som bidrar till att samverkan inom kontexten blir problematiskt. Danermark och 

Kullberg (1999) framlyfter bland annat att otydlig ansvarsfördelning, dålig 

samordning, skillnader i de organisatoriska kulturerna, olika ekonomiska intressen, 

otydliga eller olika mål är faktorer som kan hämma samverkan. Vidare skriver andra 

författare att skillnader i deltagarnas arbetsuppgifter och uppdrag skapar obalans och 

bristande kommunikation (Huxham 1996; Lindberg 2009). På bakgrund av 

Rudenstam och Holmberg (2014) studie om samverkan beskriver de att ett flertal 

förhinder för samverkan var relaterat till skillnader i regler och rutiner. De två 

studerade organisationernas arbetsrutiner och befintliga etablerade regler skapade 

problem och svårigheter för samverkan (Rudenstam & Holmberg 2014). 

 

När de parter som ingår i samverkan ska göra en arbetsfördelning är det av stor vikt 

att varje organisation anpassas efter det nya överenskomna arbetsunderlaget, men 

även att varje part behåller sina egna organisationer (Anell & Mattisson 2009). Smith 

och Thomasson (2015) beskriver betydelsen av att kommuner som samverkar har 

insyn och förståelse för varandras organisationer och arbetssätt för att samarbeta. 
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Hilborn och Riberdahl (2000) hävdar dessutom att varje kommun i samverkan ska ha 

ett deltagande som står i proposition till det egna kommunintresset. Inom kommunal 

sektor utgår bestämmelser från politiska departement, vilket utgör ytterligare krav 

som ska uppfyllas inte enbart för organisationens mål, men för politikernas 

målbeskrivningar (Sveriges Kommuner och Landsting 2015: B). Det finns således 

många parter och aspekter att förhålla sig till i samband med samverkan mellan 

kommuner.  

 

Smith och Thomasson (2015) skriver i sin rapport att parternas gemensamma 

uppfattning av mål med samarbetet är en betydande framgångsfaktor för samverkan. 

Ett ömsesidigt intresse av samverkan måste finnas mellan kommunerna (Hilborn & 

Riberdahl 2000). Skillnader i deltagarnas olika intressen och målsättningar hävdar 

Anell och Mattisson (2009) dessutom är den främsta orsaken till konflikter det som 

hindrar samverkan. Flera författare argumenterar för att deltagarna i samverkan kan 

ha olika syften och motiv med att samverka och det föreligger en risk att de här 

skiljer sig mycket åt (Anell & Mattisson 2009; Huxham 1996).  

 

Att parterna har olika mål och förväntningar samt även skilda uppfattningar och 

intressen för samarbetet är konstaterat som ett problem i och hinder för 

interkommunal samverkan (Anell & Mattisson 2009; Rudenstam & Holmbergs 

2014). Konsekvensen av att kommunerna har skilda fokus i samverkan resulterar i att 

de prioriterar olika (Anell & Mattisson 2009; Huxham 1996). För att samverkan ska 

fungera är det dock en grundläggande förutsättning att båda parterna är 

tillmötesgående vid resursutbytet (Anell & Mattisson 2009; Brandtzæg, Kili & 

Aastvedt 2008). Grundad i vår diskussion har varje kommun ett flertal faktorer att ta 

hänsyn till och redan befintliga, organisatoriska rutiner samt egna mål och intressen. 

När två enskilda kommuner samverkar kan det därför vara svårt att undvika 

intressekonflikter. 

 

Interkommunal samverkan är ett komplext område som involverar många individer 

och inkluderar ett flertal aspekter som påverkar samverkansprocessen. I litteraturen 

är ett flertal faktorer beskrivna som hindrar samverkan varav intressekonflikter är 

den främsta orsaken. Till trots att betydelsen av kommunal samverkan allt mer ökar, 

framstår forskningsläget som relativt outvecklat vilket illustreras av det begränsade 
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antalet internationellt publicerade vetenskapliga artiklar. Även Anell och Mattisson 

(2009) betonar avsaknaden av tidigare studier om samverkan mellan kommuner, trots 

att fenomenet ökar. Författarna beskriver vidare att det finns förhållandevis lite 

dokumenterad kunskap om vilka effekter samverkan får samt om hur man skapar 

samverkan. Det empiriska materialet inom området är relativt tunt och det finns inte 

mycket kunskap kring hur interkommunal samverkan fungerar i praktiken. Anell och 

Mattisson (2009) skriver att kunskapsläget om hur samverkan fungerar i praktiken 

egentligen är tunnare än vad litteraturen ger sken av. Trots kunskapsgapet är 

interkommunal samverkan diskuterat som en nödvändighet för små kommuner och 

som en lösning på kommunernas problem. Med anledning av att små kommuner allt 

mer börjar samverka för att kunna fullgöra de offentliga åtaganden och tillgodose 

medborgarnas behov anser vi att forskningsområdet bör vidgas. Framför allt på 

grund av den problematik, vilken kan uppstå när två separata verksamheter ska börja 

samarbeta.  

 

1.4 Problemformulering 

Vilka faktorer uppfattas som de främsta svårigheterna vid interkommunal samverkan 

och hur kan de förebyggas? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för interkommunal samverkan för att 

identifiera faktorer som kan påverka samarbetet mellan små kommuner så att 

framtida problem vid samverkan kan förebyggas. Interkommunal samverkan är idag 

ett aktuellt men förhållandevis ostuderat område. Studien skapar således ett bidrag 

till en begynnande diskussion kring interkommunal samverkan för såväl forskare 

som kommunpolitiker för framtida samverkan. 
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2 Metod 

I metodkapitlet kommer vi beskriva och argumentera för de metoder och 

tillvägagångssätt som använts för att samla in material i syfte att besvara vår 

problemformulering. Vidare redogör vi för hur vi gått till väga för att bearbeta samt 

tolka vårt insamlade material. Slutligen förs en diskussion kring studiens 

trovärdighet samt forskningsetiska principer. 

 

2.1 Forskningsproblemets karaktär 

I vår studie syftar vi till att undersöka fenomenet interkommunal samverkan, för att 

få en ökad förståelse och identifiera faktorer som kan påverka samarbetet mellan två 

kommuner. Vår studie har en organisatorisk analysnivå, eftersom vi har studerat ett 

organisatoriskt fenomen inom kommunal sektor. För att få djupgående kunskaper om 

fenomenet har studien genomförts på två små kommuner i södra Sverige som ingått 

ett interkommunalt samverkansavtal mellan deras miljöverksamheter. Forskningen 

inkluderar individer i olika hierarkiska nivåer som är involverade i interkommunal 

samverkan. Studieobjektet i vår forskning är att studera de attityder och 

föreställningar individerna i samverkan tillskriver situationen vilket således har 

påverkat vilket tillvägagångssätt vi använt för insamling av material. 

 

2.2 Forskningsprocessen - ett induktivt tillvägagångssätt 

Inom forskning finns det traditionellt två tillvägagångssätt en forskare kan arbeta 

med för att se på bedömningen av sambandet mellan empiri och teori; genom 

induktiv eller deduktiv ansats. Vilken ansats som bör väljas beror på vad som lämpar 

sig bäst för den enskilda studien (Brinkmann 2013). Avsikten med studien var att 

studera interkommunal samverkan utifrån hur det ser ut i realiteten. Vi anser att det 

induktiva tillvägagångssättet var bäst lämpad vår studie då vi hade för avsikt att låta 

det empiriska materialet ligga till grund för vår analys. Induktiv ansats innebär att det 

empiriska materialet samlats in utifrån hur verkligheten ser ut för att sedan jämföras 

med teorier och generera i generella samband och slutsatser (Fejes & Thornberg 

2015; Yin 2011). Det empiriska materialet i vår studie samlades in genom kvalitativa 

intervjuer och en kvalitativ enkät med de involverade i samverkan mellan de två 

kommunerna som studerats. Det insamlade materialet låg till grund för vår 

undersökning av problemområdet som sedan sammanlänkats med redan befintliga 
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teorier. Enligt flera författare bedrivs kvalitativ forskning ofta induktivt (Fejes & 

Thornberg 2015; Merriam 2011; Yin 2011), och ett kvalitativt metodval har även 

valts i vår studie för insamling av data.   

 

2.3 Forskningsstrategi - en kvalitativ forskningsmetod 

Vår forskningsstrategi har varit att bedriva en kvalitativ studie. Yin (2011) och 

Merriam (2011) beskriver att kvalitativ forskning bedrivs i syfte att studera den 

sociala verkligheten av individers samspel i en viss miljö samt hur individerna 

upplever den verkligheten. Syftet med vår studie är att studera faktorer som kan 

påverka samarbetet mellan två kommuner vid interkommunal samverkan. Inom den 

här kontexten ville vi studera deltagarnas uppfattningar och erfarenheter av att 

samverka med en annan kommun för att få djupgående kunskaper om fenomenet. 

Eftersom undersökningen syftar till att undersöka det kontextuella sammanhanget 

och de medverkande personernas egna uppfattningar anser vi att en kvalitativ 

forskningsmetod bäst kan behandla vårt problemområde.  

 

Utmärkande för kvalitativ forskningsmetod är att den är tolkningsinriktad. Begreppet 

tolkningsinriktad innebär att studien ska återge de människors synsätt och åsikter 

som ingår i studien för att ge en bild av den mening människorna själva tillskriver 

sina liv opåverkat av de förutfattade meningar, åsikter och värderingar forskarna 

hyser. Den insamlade empiriska informationen ska tolkas för att få en djupare 

förståelse för det problemområde som ska undersökas (Yin 2011). Det här var en 

annan anledning till att vi har valt den kvalitativa metoden. Vi ville själva ha 

möjlighet att kunna gå på djupet och tolka det material vi samlat in. Kvalitativ 

forskning utmärker sig även genom att inkludera de sammanhang och 

omständigheter under vilka människor lever sina liv, såsom sociala och 

institutionella villkor. För att skapa en förståelse för olika sociala sammanhang har 

de här omständigheterna en väsentlig betydelse för individers beteende (Yin 2011).  

 

2.4 Undersökningsdesign - fallstudie  

Merriam (2011) beskriver att fallstudiemetoden väljs utifrån forskningsproblemets 

art samt för att metoden är det bästa tillvägagångssättet för att få svar på sina frågor. 

För att undersöka vår forskningsfråga var det lämpligt att göra en fallstudie på 

kommuner som samverkar för att få en djupare förståelse av innebörden och 
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konsekvenserna av samarbetet. Inom interkommunal samverkan finns det komplexa 

sociala relationer eftersom medarbetare i två olika kommuner ska ingå ett samarbete, 

varför en fallstudie förefaller vara det bästa tillvägagångssättet för att undersöka 

fenomenet. En fallstudie är en metod för att studera hur eller varför ett visst socialt 

fenomen utspelar sig (Merriam 2011; Yin 2014). Yin (2014) förklarar att metoden 

även ger forskaren möjligheten att ställa djupgående frågor och på så vis 

tillhandahålla sig detaljerade beskrivningar samt relevant information kring det 

fenomen som studeras. Fallstudier inriktar sig på en specifik situation eller företeelse 

(Merriam 2011), var vår specifika företeelse är samspelet mellan de två små 

kommunerna som ingått interkommunal samverkan genom avtal. De två 

kommunerna i undersökningen utgör en del av den kontext interkommunal 

samverkan omfattar. I vår studie ville vi eftersträva att få en djupare förståelse för 

vad det innebär för deltagarna att vara en del av kontexten samt hur de uppfattar 

situationen, vilket är i enlighet med Merriams (2011) beskrivning av fallstudier.  

 

2.5 Urval av kommuner och respondenter 

Vid val av urvalsmetod skiljer Trost (2012) på slumpmässigt och icke-slumpmässigt 

urval. Vi valde att inkludera alla som är involverade i den interkommunala 

samverkan genom kvalitativa intervjuer och en kvalitativ enkät, i enlighet med ett 

icke-slumpmässigt urval. Enligt Trost (2012) finns bland annat två tillvägagångssätt, 

vilka är förknippade med den icke-slumpmässiga urvalsmetoden; bekvämlighetsurval 

och strategiska urval. Bekvämlighetsurval är, som ordet beskriver, ett bekvämt urval 

där forskarna nyttjar de resurser vilka finns nära till hands (Trost 2012). Till vår 

fallstudie valde vi två små kommuner som samverkar inom en rimlig geografisk 

radie av praktiska anledningar. Syftet var att få ett flertal intervjuer inom studiens 

begränsade tidsram, varför vi gjorde ett bekvämlighetsurval.  

 

Enligt Brinkmann (2013) är den vanligaste urvalsmetoden inom kvalitativ forskning, 

och speciellt fallstudier, ett strategiskt urval och inte slumpmässigt eftersom urvalet 

ska gagna forskningens syfte. Vår avsikt var att studera hur den interkommunala 

samverkan i de två kommunerna fungerar i praktiken och uteslöt då de personer som 

inte är direkt involverade i arbetet i miljöverksamheten, så som politiker. Avsikten 

var att välja ut de personer som är mest påverkade av den interkommunala 

samverkan. För att få olika perspektiv på den interkommunala samverkan som 
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studerats samt för att inkludera alla involverade i samverkansavtalet, valde vi att 

intervjua respondenter i olika hierarkiska nivåer i de två olika kommunerna. 

Deltagarna som medverkade vid intervjuerna var de två kommuncheferna i de olika 

kommunerna, miljöchefen som är verkar i de båda kommunerna samt de operativa 

medarbetarna varav en har delad tjänstgöring i kommunerna (se illustration 2:1).  

 

 

 

De operativa medarbetarna har olika befattningsbeskrivningar; antingen är de 

administratörer eller miljöinspektörer. Genomgående i arbetet benämner vi de 

operativa medarbetarna som endast medarbetare, eftersom deras befattning inte är 

relevant för studiens resultat. I Kommun 1 hade en medarbetare nyligen avslutat sin 

anställning och var inte tillgänglig för intervju. Eftersom medarbetaren arbetat under 

en längre tid i Kommunen ansåg vi ändå att hennes åsikter och uppfattning om 

samverkan var betydande för vår studie. Hon inkluderades därför i vår studie genom 

en kvalitativ enkät. I Kommun 2 arbetar tre medarbetare operativt inom 

miljöverksamheten, men då en person var sjukskriven var endast två av 

medarbetarna tillgängliga för intervju. Vi utförde således åtta intervjuer samt att en 

deltagare besvarade en kvalitativ enkät. 

 

Beroende på vilka deltagare som varit involverade i studien kan urval enligt Forsman 

(1997) försvaga resultatets trovärdighet. I vår studie har vi inkluderat samtliga 

involverade i den interkommunala samverkan mellan de två verksamheterna i 

kommunerna. 

Illustration 2:1. Anställda inom 

Miljöverksamheten i de två kommunerna. Källa: 
Egen illustration. 
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2.6 Datainsamlingsmetoder 

De metoder vi främst använt för datainsamling är kvalitativa intervjuer samt en 

kvalitativ enkätundersökning. Vidare har vi samlat in sekundära källor för att få en 

djupare förståelse för det empiriskt insamlade materialet. 

 

2.6.1 Kvalitativa intervjuer 

Samtal är en grundläggande form av mänsklig interaktion för att förstå hur 

människor uppfattar världen (Kvale & Brinkmann 2014). Eftersom vi ville studera 

och förstå deltagarnas uppfattning av interkommunal samverkan har vi genomfört en 

kvalitativ intervjustudie. Kvalitativ intervjumetod är en datainsamlingsmetod där 

forskarna utgår från övergripande teman som ska behandlas under intervjun (Bryman 

1997; Merriam 2011; Yin 2011). Semi-strukturerad intervjuteknik är en metod som 

faller inom ramen för kvalitativ intervjumetod (Brinkmann 2013).  

 

En semi-strukturerad intervjumetod föreföll mest lämplig i vår studie eftersom vi 

ville ge deltagarna utrymme att beskriva sin uppfattning av verkligheten så fritt som 

möjligt, men ändå inom kontexten för vårt syfte med studien. Vid en semi-

strukturerad intervju har forskaren förberett en lista, en intervjuguide, över särskilda 

teman med öppna frågor som ska behandlas under intervjun (Brinkmann 

2013).  Intervjupersonen har fritt utrymme att utforma egna svar och det finns även 

utrymme för intervjuaren att anpassa frågorna efter intervjupersonens svar under 

tiden samt tillägga följdfrågor (Bryman & Bell 2013; Yin 2011). Därmed varierar 

innehållet med intervjuns kontext (Yin 2011). 

 

De frågorna som användes vid våra intervjuer har formulerats i en intervjuguide 

(Bilaga A). Vi utformade frågorna i syfte att få ett djupare empiriskt underlag för att 

besvara vår problemformulering. Frågornas formulering skapade förutsättningar för 

djupgående diskussioner inom forskningsområdet. Syftet med intervjuguiden var att 

alla respondenter skulle svara på samma frågor. På det sättet kunde vi finna likheter 

och skillnader i de enskildas uppfattning och synsätt av interkommunal samverkan. 

Frågorna varierade dock med hänsyn till respondenternas position samt 

arbetsuppgifter. Vid intervjuernas avslut fick deltagarna möjlighet att komplettera 

med åsikter och kommentarer som de ansåg vara väsentliga för studien.  
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Varje intervju introducerades med en beskrivning av studiens bakgrund, syfte samt 

frågeställning för att ge respondenterna förståelse för deras medverkan. Vidare 

redogjorde vi för varje deltagare studiens etiska principer, vilka beskrivs längre ned i 

metodkapitlet. Intervjuerna hölls på respondenternas arbetsplats för att de skulle 

kunna känna sig bekväma under intervjun. Två intervjuer genomförde vi via telefon, 

vilket kan ha påverkat det empiriska underlagets kvalité. Bryman och Bell (2013) 

skriver att telefonintervjuer försummar respondenternas kroppspråk som kan vara av 

relevans för hur han eller hon reagerar på frågan. Möjligheten till en fysisk intervju 

med respondenterna var begränsad, varför en telefonintervju ändå valdes som 

alternativ. Tidsramen för intervjuerna varierade mellan 30-60 minuter, beroende på 

respondentens individuella svar. Samtliga respondenter godkände att intervjuerna 

spelades in. Merriam (2011) beskriver att ljudbandinspelningar som den vanligaste 

metoden för att registrera intervjuinformation för att forskarna därmed kan vara säkra 

på att allt som sagts finns tillgängligt för analys. Vi valde att spela in samtliga 

intervjuer för att erhålla exakta svar för vidare bearbetning av det empiriska 

materialet så det inte skulle förvrängas.    

 

2.6.2 Kvalitativ enkät 

I avsnittet om urval beskrev vi att en medarbetare inte var tillgänglig för intervju och 

därför fick möjligheten att istället besvara en kvalitativ enkät. Intervjuer var vårt 

primära tillvägagångssätt för att samla in data och enkäten valde vi att utforma och 

använda oss av som ett komplement. Inledningsvis i enkäten fick respondenten 

information om vår studie samt information om att deltagandet var anonymt och 

frivilligt. I syfte att erhålla genomtänkta och utvecklade svar förklarade vi i enkäten 

att det var fritt att besvara frågan med så mycket utrymme som behövdes för att 

uttrycka sina tankar och åsikter (Bilaga B).  

 

Frågeställningarna i enkäten var av kvalitativ karaktär för att få en djupare förståelse 

för fenomenet snarare än att få mätbara resultat vilket enligt Trost (2012) är 

utmärkande för en kvantitativ enkätundersökning. Kvalitativa enkäter har öppna 

frågor som saknar svarsalternativ (Trost 2012). Enkäten omfattades av fem frågor (se 

Bilaga B) där respondenten fick svara med fri text. Vi valde att göra frågorna av en 

kvalitativ karaktär för att, i likhet med Trost (2012), få en bredare och djupare 

förståelse till vidare analys och tolkning av respondentens svar. Utifrån 
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intervjuguiden valdes fem frågor som vi ansåg skulle förse oss med de mest 

omfattande och innehållsrika svaren i förhållande till vårt syfte och 

problemformulering.  

 

I en intervju finns möjligheten att ställa följdfrågor och be respondenten utveckla ett 

svar. Den kvalitativa enkäten var därför vårt sekundära tillvägagångssätt eftersom 

möjligheten att ställa följdfrågor försummas och kan därför gå miste om relevant 

information. Bryman och Bell (2013) stöder vårt resonemang och förklarar att det 

inte går att samla tilläggsinformation eller ställa följdfrågor samt avsaknaden av 

kroppspråk som kritik mot enkätundersökningar. Vidare beskriver författarna att de 

här faktorerna kan medföra tolkningssvårigheter vid analys av det empiriska 

materialet (Bryman & Bell 2013).  

 

2.6.3 Sekundärdata 

För att få en bredare bild av fenomenet samverkan har vi använt det Booth, Colomb 

och Williams (2004) beskriver som sekundärdata i form av forskningsstudier, 

vetenskapliga rapporter och litteratur som grundas i primärdata. Vi har fått tillgång 

till kommunernas samverkansavtal för att få en djupare förståelse för fenomenet i det 

fall vi studerat. Samverkansavtalet ingicks år 2013 och var giltigt i en tvåårsperiod 

från januari år 2014 till december år 2015. Vi fick även tillgång till det nya 

samverkansavtalet som ingicks januari år 2016. Som komplement till vårt empiriska 

underlag har vi även nyttjat en utvärdering av miljöverksamheten som gjordes år 

2015. Utvärderingen gav oss ytterligare insikt i hur samverkan fungerat tidigare och 

ligger till grund för det nya samverkansavtalet. Sekundärdata bidrar med kunskap 

och information till forskningsområdet och är därför av betydelse för att få ökat 

förståelse för fenomenet (Booth, Colomb & Williams 2004). 

 

2.7 Tolkning 

När det empiriska materialet från intervjuerna och enkäten samlats in bearbetade och 

analyserade vi materialet. En forskare behöver inledningsvis sortera materialet när 

data ska bearbetas för att identifiera om studiens forskningsfråga kan besvaras 

(Svensson 2011/2015). Flera författare benämner transkribering som det bästa 

tillvägagångssättet för att analysera det empiriska materialet i sin originalform 

(Alvesson 2011; Brinkmann 2013; Merriam 2011). Transkriberingar är dock väldigt 
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tidskrävande (Brinkmann 2013; Merriam 2011), varför vi valt att inte göra några 

fullständiga transkriberingar i vår studie. Brinkmann (2013) samt Alvesson (2011) 

beskriver att vissa forskare arbetar direkt med ljudinspelningen och återger utvalda 

delar av intervjun. Vid bearbetning av vårt material har vi fokuserat på det här 

tillvägagångssättet och transkriberat delar som är relevanta i förhållande till syftet 

med studien.  

 

Efter att vi identifierat relevanta teman i respondenternas svarsunderlag, delade vi 

upp och kategoriserade det empiriska underlaget till fyra olika rubriker i 

analysavsnittet. Syftet var att förenkla för läsaren att kunna se deltagarnas 

förhållningssätt till interkommunal samverkan samt vilka upplevda faktorer som 

påverkar samarbetet. Kategorierna är presenterade enligt ordning; Interkommunal 

samverkan, Samverkansavtalet - syfte och tydlighet, Hur samverkan har fungerat och 

slutligen Chef i två kommuner. Under den första kategorin, Interkommunal 

samverkan, förs ingen analys av det empiriska materialet. Anledningen till att det 

empiriska materialet inte analyserats är eftersom materialet som presenterats där inte 

har någon relevans för forskningens frågeställning, men ger ett viktigt bidrag till 

vidare forskning och diskussion om interkommunal samverkan.  

 

Efter att ha delat upp och sorterat det empiriska underlaget som samlats valde vi 

teorier i syfte att koppla vårt empiriska material med redan befintliga teorier för att 

därmed kunna argumentera för vårt resultat. Likt Brinkmanns (2013) beskrivning har 

vi använt oss av ett induktiv tillvägagångssätt genom att koda den empiriska data vi 

samlat in för att identifiera mönster och sedan finna teorier som kan förklara 

materialets mönster. Brinkmann (2013) beskriver just kodning som en 

nyckelkomponent vid ett induktivt förhållningssätt när forskaren analyserar insamlad 

data.    

 

2.8 Studiens trovärdighet 

Vi vill redovisa en trovärdig studie för läsaren, då trovärdighet enligt Svensson och 

Ahrne (2011/2015) är en väsentlig faktor vid forskningsarbete. Det är viktigt att 

läsaren tror på det han eller hon läser. Trovärdighet kan dock vara svårare att mäta i 

kvalitativa studier än i kvantitativa (Svensson & Ahrne 2011/2015; Merriam 2011). 
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För att öka trovärdigheten i vår studie har vi tagit hänsyn till metoder, vilka olika 

författare beskriver som bra tillvägagångssätt för att öka trovärdigheten. Bryman och 

Bell (2013) argumenterar för tillförlitlighet som en faktor för att öka trovärdigheten i 

en kvalitativ forskningsstudie. Vidare beskriver författarna att tillförlitlighet 

behandlar trovärdigheten i forskarnas tolkning av den sociala verkligheten studien 

utförts i. Även Yin (2011) skriver att deltagarnas ord ska presenteras i relation till 

den sociala kontext intervjun eller studien ägt rum för att öka trovärdigheten. För att 

öka trovärdigheten får deltagarna granska forskarnas beskrivning av deras verklighet 

och därefter ta ställning till om resultaten verkar trovärdiga (Merriam 2011; Yin 

2011).  

 

Eftersom avsikten med vår studie är att studera hur deltagarna uppfattar sin 

verklighet, finner vi deras bedömning av hur vi har tolkat deras verklighet väsentlig 

för rapportens trovärdighet. Samtliga deltagare har därför fått granska 

sammanställningen från den egna intervjun innan publicering. Vår examinator, 

handledare samt andra studenter har regelbundet kritiskt granskat vår rapport och 

givit återkoppling, även om vi finner deltagarnas bedömning mer betydelsefulla än 

den omgivningen ger. Både Yin (2011) och Merriam (2011) beskriver även det här 

tillvägagångssättet som relevant för att öka trovärdigheten för studien. 

Forskningsarbetet ska enligt Yin (2011) genomarbetas grundligt och på ett metodiskt 

sätt för att minimera nyckfullt eller slarvigt arbete genom att dubbelkolla procedurer 

och data (Yin 2011). Bryman och Bell (2013) skriver dessutom att en fullständig 

redogörelse av alla moment i forskningsprocessen bör presenteras. I metodkapitlet 

beskrivs därför vår forskningsprocess utförligt där vi väl argumenterat för vårt 

metodval och vilka konsekvenser det kan medföra på forskningens resultat. 

 

2.9 Forskningsetik  

Vid forskningsstudier finns det grundläggande etiska principer för en forskare att 

förhålla sig till. Booth, Colomb och Williams (2004) beskriver att en 

forskningsstudie är en form av social verksamhet och rymmer därför en etisk 

dimension. Vid studiens genomförande har vi tagit hänsyn till etiska principer som 

berör deltagarnas anonymitet och integritet, vår informationsskyldighet gentemot 

deltagarna samt forskningsetiska principer i förhållande till tidigare forskare och 

litteratur. 
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En av forskningsetikens grunder är anonymitetsprincipen och integritet för de 

individer som medverkar i studien. Anonymitetsprincipen handlar om att personer 

som medverkar i studien bör ha möjligheten till att framstå som anonyma med 

hänsyn till deras integritet (Forsman 1997; Jakobsson 2011; Widerberg 2002). 

Studiens fenomen kan studeras oberoende av deltagarnas och kommunernas namn, 

varför vi valde att deltagandet skulle vara anonymt.  Då vår avsikt var att studera 

deltagarnas åsikter och upplevelser fann vi det viktigt att erbjuda anonymitet för att 

respondenterna skulle våga och kunna ge helt uppriktiga och ärliga svar, utan att 

behöva bekymra sig för konsekvenser och ofrivilliga konflikter.  

 

Flera författare betonar att anonymisering görs i förebyggande syfte för att 

informationen inte ska användas i en annan kontext, misstolkas eller kränka 

individens integritet (Forsman 1997; Jakobsson 2011; Widerberg 2002). Deltagarna i 

vår studie informerades tydligt både skriftligt och muntligt att medverkan var 

anonymt. Båda kommunernas och deltagarnas namn hölls anonyma för att garantera 

deras anonymitet. I studien har vi även ändrat benämning av kön på flera av 

deltagarna för att erhålla full anonymitet för kommuner och individ samt förebygga 

spekulationer. Vi finner det fördelaktigt med anonymt deltagande då respondenten 

kan uttala sig om mer känsliga förhållanden i kommunen. 

 

Vi som forskare har även beaktat vår informationsskyldighet gentemot deltagarna 

inom ramen för de forskningsetiska principerna. Forsman (1997) beskriver 

informerad samtycke för att bevara deltagarnas integritet och valfrihet till egen 

medverkan. Innan studien initierades informerades alla involverade skriftligt eller 

muntligt om att deltagandet var frivilligt och de fick även information om studiens 

syfte och utformning. En annan etisk aspekt vid forskningsstudier är att de 

medverkandes uppfattningar och tolkningar inte får förvrängas eller ändras (Booth, 

Colomb & Williams 2004).  

 

Under datainsamlingsfasen fick intervjurespondenterna utrymme för att självständigt 

formulera och uttrycka sig. Vårt syfte är att främja de medverkandes personliga 

uppfattningar av samverkan för att få en rättvis och nyanserad bild av hur de 

involverade upplever interkommunal samverkan. I både intervjuerna och enkäten 
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fick de medverkande respondenterna även möjlighet att tillägga ytterligare 

synpunkter som inte fanns med i intervjuguiden och enkätfrågorna för att främja sina 

personliga uppfattningar och tolkningar. Rättviseprincipen tillhör också den etiska 

och moraliska grunden i forskningsvärlden (Jakobsson 2011). Det innebär att de 

individer som medverkar i studien ska behandlas lika om det inte finns skäl för att 

skilja på respondenterna (Jakobsson 2011). Vid genomförande av studien har vi ställt 

samma frågor till respondenterna i likande positioner i båda kommunerna för att få 

jämförbara svar. 

 

Utöver forskningsetiska principer gentemot deltagarna i studien, har vi även förhållit 

oss till etiska principer berörande tidigare forskning och litteratur. En av 

forskningsetikens principer är att studien varken får vara plagiat eller osann. Det 

innebär att vara transparent med källor och information och tydligt hänvisa till andra 

författare och forskare som används i studien (Booth, Colomb & Williams 2004; 

Forsman 1997). I vår studie har den information och tidigare forskning som används 

refererats korrekt samt att vi har utgått från originalkällan med intention om att visa 

hänsyn och göra andra forskare och författare rättvisa. 
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3 Teori 

I det här kapitlet kommer teorier presenteras som valts fram i syfte att förklara vårt 

insamlade empiriska material. Kapitlet innehåller samverkansteorier, teorier kring 

kommunikation samt om medarbetares behov av att ha en närvarande chef. 

Teorierna kommer att presenteras och beskrivas för att sedan analyseras i 

förhållande till empirin i nästkommande kapitel. 

 

3.1 Samverkansteorier 

Samverkansbegreppet åsyftar inte endast samverkan inom kommuner, utan används 

även inom andra områden och verksamheter. Således har olika perspektiv och 

begrepp generellt hämtats från olika samverkansteorier som är av vikt för studien. 

Generellt beskrivs innebörden av samverkan som att arbeta tillsammans med andra 

organisationer för att uppnå ett gemensamt mål (Himmelmann 1992/1996; Huxham 

1996; Huxham & Vangen 2005). Ett ömsesidigt utbyte av fördelaktig nytta för de 

involverade är initialt för att samverka (Huxham 1996). Panda (2015) hävdar att 

organisationer samverkar genom avtal för att få tillgångar till och dela 

kompletterande resurser så att ett gemensamt mål kan uppnås. Parterna har ett 

ömsesidig intresse av att ingå samverkan samt ett gemensamt övergripande mål med 

samverkan, men organisationernas individuella syften med samverkan kan variera 

(Huxham 1996; Huxham & Vangen 2005;  Panda 2015). Flera författare menar egen 

intresse som främsta skäl till att organisationer ingår samverkan (Lampel, Mintzberg, 

Quinn & Ghoshal 2014; Huxham 1996; Huxham & Vangen 2005). Samverkan kan 

vara värdeskapande för organisationer och ingås antingen för att det gör 

verksamheten starkare eller att det är mer lönsamt att samverka (Huxham & Vangen 

2005; Lampel m.fl. 2014; Lindberg 2009).  

 

Syftet med vår studie är att studera vilka faktorer som påverkar samverkan för att 

kunna förebygga framtida problem vid samverkan. Således kommer vi presentera 

relevanta teorier som redogör för under vilka förutsättningar en samverkan är 

framgångsrik. Danermark och Kullberg (1999) karakteriserar följande faktorer som 

gynnsamma vid samverkan; klarhet i målsättningar, syften och regler samt tydlig 

fördelning av ansvarsområden och kostnader. En annan aspekt författarna 

åskådliggör är att verksamheterna som samverkar bör vara organiserade i samma 
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distrikt och även samlokaliserade till ett gemensamt hus för att åstadkomma en 

välfungerande samverkan (Danermark & Kullberg 1999). Om samverkanspartnerna 

befinner sig på olika geografiska områden och med stor distans är det svårt att skapa 

gemenskap och tillhörighet för samtliga medarbetare (Lindberg 2009). 

 

3.1.1 Förutsättningar för samverkan 

I samband med europeiska internationella samarbeten, förklarar Harstad (2003) att 

två länder som samarbetar har bättre förutsättningar om de har jämlik storlek. 

Homogenitet i samarbete är att föredra eftersom parterna blir proportionella och kan 

representera sina invånare och därmed har jämlik makt i samarbetet (Harstad 2003). 

Dock påpekar författaren att trots större skillnad i storlek kan båda parterna ha utbyte 

av samarbetet, men att länder med mer jämn fördelning har samma utgångspunkt och 

förutsättningar och därför är att föredra (Harstad 2003). I vårt fall om interkommunal 

samverkan kan teorin hänföras kommunerna som ingår i samverkan. Baserat på 

kommunernas storlek och invånaranal kan förutsättningarna för samverkan bedömas 

innan samverkan ingås för att försäkra en proportionerlig makt- och resursfördelning 

mellan kommunerna.  

 

Resultaten av Pandas (2015) studie om samverkan visar att organisatoriska attributer 

så som gemensamt system och arbetsstruktur samt effektivitet och tydlighet i avtalet 

mellan parterna är essentiella för samverkan. Ansvarsfördelning och  delegering av 

beslutsbefogenheter bör tydligt avklaras i ett tidigt skede av samverkan (Danermark 

2000). Öppen dialog och transparens samt tydliga riktlinjer för parternas 

ansvarsområden kan leda till ökad förståelse samt förebygga missförstånd och 

problem (Danermark 2000; Gray 1996/1996; Hibbert, Siedlok & Beech 2016; 

Huxham & Vangen 2005). Det är betydelsefullt att samordna verksamheterna och 

skapa ett gemensamt system i samverkan (Lindberg 2009). Skillnad i ambitionsnivå 

och asymmetriska relationer mellan kommunerna gör samverkan svår att koordinera 

(Danermark 2000; Danermark & Kullberg 2009; Lindberg 2009). Kommunikation 

och dialog både mellan medarbetarna internt i varje verksamhet samt mellan 

organisationerna är grundläggande för att samverkan ska fungera (Huxham & 

Vangen 2005; Lindberg 2009). 
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Konceptet organisatorisk samverkan mellan två verksamheter anser flera författare 

som komplext då variationer kring mål och syften, rutiner och kulturer försvårar 

arbetet (Huxham 1996; Huxham & Vangen 2005). Huxham och Vangen (2005) samt 

Danermark (2000) hävdar att en organisation inte bör ingå samverkan om det inte är 

absolut nödvändigt eftersom samverkan är både tidskrävande och resursförbrukande. 

Planerade gemensamma aktiviteter för de involverade individerna kan reducera 

konflikter och är således fördelaktigt att tillämpa i samverkan (Lampel m.fl. 2014). 

Vidare menar Huxham (1996) att samverkan fungerar bäst när aktörerna har liknande 

eller förenliga mål samt involverar liknande arbetsgrupper, organisationskultur och 

arbetsrutiner. Alla berörda individer bör involveras i samverkan och åstadkomma ett 

lagarbete som inkluderar samtliga (Danermark & Kullberg 1999). Fördelen med 

samverkan är att skapa synergi, när flera influenser från olika parter tillsammans 

skapar en starkare effekt än var för sig (Huxham 1996).  

 

En av de främsta orsakerna till samverkan är lärande och utveckling, att få tillgång 

till andra människors kunskap och expertis eller att utveckla kunskap tillsammans 

(Huxham & Vangen 2005; Lampel m.fl. 2014; Lindberg 2009). Mötet med nya 

människor inom samma verksamhetsområde skapar en arena för utbyte av 

kunskaper, erfarenheter och nya idéer (Huxham & Vangen 2005; Lindberg 2009). 

Dialog och kommunikation har en betydande roll i samverkan för att problem och 

konflikter ska utredas samt för att parterna ska ha en gemensam uppfattning av syfte 

och mål (Lindberg 2009).  

 

3.2 Kommunikation  

I teoriavsnittet om samverkansteori beskrev vi kommunikation som ett viktigt 

verktyg för en fungerande samverkan. I vår studie av deltagarnas uppfattning om 

interkommunal samverkan identifierade vi kommunikation som ett betydande 

element för arbetets dynamik. Vi fann det således relevant att använda 

kommunikation inom vår teoretiska referensram. Det finns många olika teorier inom 

området kommunikation. Vi har valt ut de teorier som är av relevans för att tolka och 

förstå det insamlade empiriska materialet. Karl Weicks (1995:75) citat nedan 

överensstämmer med vår åsikt om vikten av kommunikation inom organisationer. 
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”If the communication activity stops, the organization disappears. If the 

communication activity becomes confused, the organization begins to malfunction. 

These outcomes are unsurprising because the communication activity is the 

organization.” 

 

Kommunikation är beskrivet av många författare som en grundläggande förutsättning 

för att organisationer ska fungera och utvecklas (Heide, Johansson & Simonsson 

2012; Falkheimer & Heide 2007; Tufvesson 2008; Strid 1999). Det finns olika 

tolkningar av begreppet kommunikation. Kalla (2005) redogör i sin artikel för att den 

mest enkla och vanligaste definitionen av kommunikation är social interaction 

through messages. Ordet kommunikation har ett latinskt ursprung, Communicare, 

och brukar översättas med att göra gemensamt (Heide, Johansson & Simonsson 

2012; Blomquist & Röding 2010). Kommunikation handlar därför om gemenskap 

och människans samspel med omgivningen i organisationen (Blomquist & Röding 

2010).  

 

Organisationer inbegriper relationer mellan individer och för att samtliga anställda 

ska acceptera organisationers mål och översätta målen till handling är 

kommunikation ett viktigt redskap (Heide, Johansson & Simonsson 2012; 

Falkheimer & Heide 2007). Kommunikationen kan flöda åt olika håll i 

organisationen, varav vertikal och horisontell kommunikation är de vanligaste 

benämningarna. Vertikal kommunikation karaktäriseras av att kommunikationen går 

uppåt och nedåt i hierarkin, medan horisontell kommunikation flödar mellan 

medarbetare på samma nivå i organisationen (Miller 2012; Tufvesson 2008; Strid 

1999). 

 

3.2.1 Intern kommunikation 

Kommunikation kan förekomma både internt inom organisationen och externt med 

organisationens omgivning (Heide, Johansson & Simonsson 2012). Vår studie syftar 

till att endast studera de individer som är involverade i samverkan, varför extern 

kommunikation inte är relevant och har uteslutits i vår teoretiska referensram. Intern 

kommunikation innefattar organisationsmedlemmarnas formella och informella 

kommunikation och sker på olika nivåer inom organisationer (Heide, Johansson & 

Simonsson 2012; Kalla 2005). Informell kommunikation är samtal som sker spontant 



 

22 

och är inte begränsade i tid och rum. Den formen av kommunikation innebär mer 

vardagssamtal mellan medarbetare i en organisation till skillnad från den formella 

dialogen. Den formella kommunikationen är ofta planerad och utgörs av exempelvis 

möten, utvecklingssamtal och andra liknande formella kommunikationskanaler. 

Innehållet i den formella dialogen är ofta begränsad (Falkheimer & Heide 2003; 

Falkheimer & Heide 2014; Rogers & Agarwala-Rogers 1976).  Intern 

kommunikation kan definieras som en process vilken fokuserar på att förmedla och 

överföra information, attityder, känslor och idéer mellan individer och grupper inom 

organisationen (Jacobsen & Thorsvik 2013).  

 

Informationen kan ha till syfte att skapa deltagande och engagemang i verksamheten 

varav engagemang står i direkt samband till varför man gör sitt arbete (Strid 1999). 

Falkheimer och Heide (2007) beskriver dock att för att informationen ska kunna 

skapa engagemang är det av stor vikt att anpassa informationen efter mottagaren. 

Den interna kommunikationen är en av de viktigaste aktiviteterna inom en 

organisation (Sedej & Mumel 2015). Kitchen (1997) skriver att den interna 

kommunikationen är bland annat viktig för att skapa goda relationer mellan individer 

och grupper. Kommunikationen är att redskap som används för att integrera en 

organisation och hålla den samman (Strid 1999). Rogers och Agarwala-Rogers 

(1976) skriver att flertalet studier visat att bristfällig kommunikation är den främsta 

orsaken till svårigheter inom organisationer. 

 

3.2.2 Kommunikation i förändring  

Avsikten med studien är att studera individers upplevelser av att samverka. 

Interkommunal samverkan betraktar vi även som en form av 

organisationsförändring. Många författare argumenterar för att kommunikationen 

även spelar en viktig roll i förändringar (Blomquist & Röding 2010; Hayes 2014; 

Heide, Johansson & Simonsson 2012; Miller 2012) Kommunikationen ses delvis 

som ett verktyg för att övertala medarbetarna om fördelarna, motivera dem och 

minska motståndet vid förändring (Heide, Johansson & Simonsson 2012). Hayes 

(2014) beskriver att ledningen behöver ha en övertygande vision om förändringen 

som för medarbetarna är inspirerande och motiverande. Genom kommunikation är 

det ledningens främsta uppgift att förmedla visionen, behovet av förändring och vad 
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som krävs av medarbetarna för att förändringen ska uppnås och bibehållas (Hayes 

2014).  

 

I förändringsprocesser bör utvärderingar utgöra en naturlig del av processen då det 

ger möjligheten att ändra och förbättra områden som anses problematiska. Därmed 

kan potential och hinder uppmärksammas samt åtgärdas (Parker, Verlinden, Nussey, 

Ford & Pathak 2013). Doyle, Claydon och Buchanan (2000) påstår att utvärderingar 

underlättar organisatoriskt lärande och utveckling samt kan motivera människor till 

att delta i utveckling av organisationer.  

 

3.2.3 KASAM 

Utifrån vårt empiriska material framkommer det att medarbetarna i Kommun 2 inte 

uppfattar samverkan som gynnsam för den egna kommunen. Därför har vi valt att 

använda teorin KASAM för att förstå medarbetarnas uppfattning av förändringen. 

Blomquist och Röding (2010) skriver om KASAM inom kontexten av en 

förändringsprocess. Författarna menar att hur vi hanterar förändringen och det vi 

upplever som svårt, är bestämt av vår förmåga att se samanhang i tillvaron. Aron 

Antonovsky (1991) utvecklade teorin KASAM som är en förkortning på känsla av 

sammanhang. Antonovsky (1991) hade ett intresse av att undersöka varför vissa 

människor blir friska och andra sjuka som bemöter samma prövningar. I sin studie 

ville Antonovsky (1991) undersöka vilka faktorer som bibehåller och främjar hälsa. 

Antonovskys studie resulterade i tre centrala faktorer som är viktiga för att individen 

ska bevara sin hälsa. De tre faktorerna benämns begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky 1991).  

 

Begriplighet åsyftar i vilken utsträckning individen upplever att det som händer går 

att förstå och förklara. Blomquist och Röding (2010) beskriver inom kategorin vikten 

av att kommunicera skälen till förändringen och dess mål för att individerna ska 

begripa varför förändringen sker och vad den betyder för den egna enheten. 

Hanterbarhet syftar till i vilken grad individen upplever att han eller hon har 

tillräckliga resurser att hantera situationen eller problemet individen ställs inför 

(Antonovsky 1991). Antonovsky (1991) beskriver resurser som står till ens 

förfogande kan vara såväl individens egna resurser eller närståendes. Meningsfullhet 

innebär i vilken grad individen känner sig delaktig i det som sker samt om det känns 
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värt att investera och engagera sig i utmaningarna. Antonovsky (1991) skriver att de 

tre begreppen bildar en helhet men betraktar meningsfullhet som den viktigaste 

komponenten. Han beskriver meningsfullhet som en motivationskomponent, vilken 

är avgörande för graden av upplevd KASAM (Antonovsky 1991). 

 

3.3 Medarbetarnas behov 

Ur empirin framgår det att flera medarbetare upplever chefens regelbundna frånvaro 

som ett problem. Teorier om medarbetares behov samt vad de motiveras av i en 

organisation kan hjälpa oss att skapa förståelse för vilka konsekvenser det har när 

chefen inte är fysiskt närvarande.  

 

3.3.1 Hawthorne-effekten 

Många forskare har försökt identifiera vilka behov människor har och vilka faktorer 

som motiverar dem. Hawthorne-studien utfördes under 1920-talet och var en av de 

första studierna inom området. I studien genomfördes olika tester och forskningen 

inriktade sig inledningsvis på olika omständigheter i arbetsmiljön och vilken 

inverkan de hade på produktionen (Blomquist & Röding 2010). Elton Mayo och hans 

kollegor utförde studien på en fabrik i Chicago där resultatet visade, utöver 

förväntan, att medarbetarna inte endast motiverades av sin lön (Blomquist & Röding 

2010; Mayo 1949/2007).  

 

I ett delmoment av Hawthorne-studien ökades belysningen för arbetarna i perioder i 

syfte att se om de blev mer produktiva. Resultatet visade att det inte var någon 

markant skillnad. Det som framkom var dock att attityderna hos arbetarna samt 

samarbetsvilligheten och produktiviteten hos kontrollgruppen ökade även om 

belysningen var densamma under hela perioden (Hedegaard Hein 2012; Mayo 

1949/2007; Rogers & Agarwala-Rogers 1976). Forskarna konstaterade att det var 

själva uppmärksamheten arbetarna fick från ledningen under studien som ökade 

deras prestationer och samarbetsvillighet (Mayo 1949/2007). Prestationsökningen 

berodde på att arbetarna kända sig delaktiga och att ledningen visade intresse för 

deras arbete (Grey 2009; Rogers & Agarwala-Rogers 1976). Det i sin tur skapade 

motivation även för kontrollgruppen och benämns idag som Hawthore-effekten 

(Grey 2009). Hawthorne-studien har varit revolutionerande och brukar beskrivas som 
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startskottet för studier om sociala behov och motivation i organisationer (Blomquist 

och Röding 2010; Rogers & Agarwala-Rogers 1976). 

 

Efter Hawthorne-studien har det tillkommit flera efterföljande studier och därmed 

motivationsteorier där det framkommit att medarbetare som känner ansvar och 

upplever meningsfullhet i arbetet får en ökad motivation (Blomquist & Röding 

2010). I de olika studiernas resultat finns det inte någon specifik entydighet, men 

Blomquist och Röding (2010) har konstaterat att ett likhetsdrag mellan många teorier 

är att de ofta skiljer mellan yttre och inre motivation. Porter, Bigley och Steers 

(2003) menar att den inre motivationen hänförs själva individen och hur han eller 

hon trivs med arbetet. Uppskattning, tillit, utveckling och samhörighet är några 

viktiga faktorer som påverkar arbetstrivseln (Porter, Bigley & Steers 2003). Enligt 

Blomquist och Röding (2010) är exempelvis delegering av ansvar ett bra sätt för en 

chef att motivera sina medarbetare. Författarna menar att ansvarsfördelning visar att 

chefen har tillit till sina medarbetare. Arbetsplatsen blir mer effektiv när chefen 

delegerar uppgifter till sina medarbetare och de kommer känna sig mer betydelsefulla 

och därmed utvecklas de (Blomquist & Röding 2010).  

 

3.3.2 Inre och yttre motivation 

Den yttre motivationen skiljer sig från den inre med anledning av att den istället 

hänförs omgivningen och inte individen själv. Det kan vara faktorer liknande 

belöning och bestraffning (Hedegaard Hein 2012; Porter, Bigley & Steers 2003). För 

en ledning i en organisation är det enklare att arbeta med yttre motivationsfaktorer, 

menar Blomquist och Röding (2010).  I vårt empiriska material framkommer att 

medarbetarna främst resonerar kring förhållanden som berör de inre 

motivationsfaktorerna, varför  vi valt att främst lägga fokus på det området.  

 

Blomquist och Röding (2010) skriver att det är svårt att arbeta med den inre 

motivationen hos medarbetarna. Individer motiveras av olika faktorer varför det 

krävs mycket kunskap om medarbetarna. Ett misstag bland chefer är att de ofta tycks 

tro att alla medarbetarna har samma behov och motiveras på samma sätt. Chefen 

behöver ha kunskap om varje enskild medarbetares behov samt vilka faktorer som 

höjer deras självkänsla för att kunna arbeta med den inre motivationen (Blomquist & 

Röding 2010). Det är således viktigt, enligt Blomquist och Röding (2010) att 
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uppmärksamma medarbetarnas behov. Några av behoven är enligt Eisenberger och 

Stinglhamber (2011) till exempel uppskattning, tillhörighet och känslomässigt stöd, 

vilka uppfyller de emotionella behoven hos medarbetarna. Författarna betonar vikten 

av att uppmärksamma medarbetarnas uppfattning av hur ledningen uppskattar deras 

arbete. Då kan ledningen identifiera vad de behöver arbeta med för att visa sin 

uppskattning till medarbetarna (Eisenberger & Stinglhamber 2011) Begreppen 

uppskattning och tillhörighet är även centrala för den inre motivationen (Porter, 

Bigley & Steers 2003). Andersson och Tengblad (2014/2014) menar också att det är 

viktigt att en chef ska skapa bra relationer med medarbetarna och därmed ett 

förtroende. Öppenhet och förtroende gör att en chef kan förstå hur medarbetarna 

tänker och agerar. När den förståelsen existerar menar författarna att det finns många 

motivationsteorier som kan bidra till hur arbetet kan utformas. Det kan leda till att 

medarbetarna upplever arbetet som meningsfullt och blir mer engagerade.  

 

3.4 Chefens stöd utifrån medarbetarnas behov  

I vår studie undersöker vi interkommunal samverkan ur både ett medarbetar- och ett 

ledningsperspektiv.  I föregående avsnitt redovisades teorier om medarbetares behov 

och vad de motiveras av. I det här avsnittet vill vi därför skapa en förståelse för 

chefens roll och uppgifter i det här sammanhanget. Chefer har genom sin befattning 

tillgång att styra och har därför möjlighet att driva på sina anställda att utföra 

uppgifter (Brunsson & Holmblad Brunsson 2014/2014). Det är skillnad jämfört med 

en informell ledare som inte har den möjligheten att genom belöningar, till exempel 

löneförhöjningar, driva sina anställda att prestera bättre. Utfallet blir då att en chef 

har genom sina befogenheter möjlighet att genomföra förändringar som är till fördel 

för en organisation (Brunsson & Holmblad Brunsson 2014/2014).  

 

Det görs ofta skillnad mellan chefskap och ledarskap (Blomquist & Röding 2010; 

Strannegård och Jönsson 2014; Sveningsson & Alvesson 2010). Strannegård och 

Jönsson (2014) menar dock att chefskap och ledarskap hänger ihop och att begreppen 

inte helt bör hållas isär. De diskuterar skillnaden att chefskapet är en befattning som 

är mer formell än ledarens och det ställs många förväntningar på den rollen. 

Chefskapet ger behörighet att ha inflytande på de anställda genom att chefen inom en 

förbestämd struktur planerar och organiserar arbetet (Strannegård & Jönsson 2014). 

Brunsson och Holmblad Brunsson (2014/2014) menar att chefer kan, genom att 
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lämna över en del ansvar till sina anställda, välja att inte styra. Det visar att chefen 

har tillit till de anställda. Även Sveningsson, Alvesson och Kärreman (2014/2014) 

diskuterar skillnaden mellan chefskap och ledarskap. De menar att skillnaden är 

viktig när det handlar om att endast chefer har den formella chefspositionen och kan 

utföra de uppgifter som tillhör rollen, men chefer kan också ha egenskaper som är 

karaktäristiska för en ledare. Genom planering och kontroll kan chefen influera sina 

anställda att utföra saker utan att ta hänsyn till de anställdas tankar och åsikter, men 

ledarskapet är omvänt. För att kunna leda de anställda handlar ledarskapet om att ta 

hänsyn till de anställdas känslor och tankar (Sveningsson, Alvesson & Kärreman 

2014/2014). 

 

Det finns en distinktion mellan chefskap och ledarskap, men teorier beskriver även 

att en chef också kan ha egenskaper som en ledare. Utifrån vårt insamlade empiriska 

material framkommer det att medarbetarna upplever chefens frånvaro som ett 

problem. När medarbetarna beskriver mer specifikt vad de saknar, ser vi ett samband 

mellan faktorerna och karaktäristiska ledaregenskaper. Enligt Basford, Offerman och 

Wirtz (2012) kan en närvarande chef kommunicera och dagligen ge stöd till sina 

medarbetare genom att ge feedback, besvara frågor, visa uppskattning samt behandla 

medarbetarna rättvist.  

 

I en studie av Bhanthumnavian (2003) undersöktes olika omständigheter, vilka gör 

att medarbetarna presterar bättre. Exempelvis studerades det sociala stödet från 

chefen genom emotionellt, informativt, organisatoriskt och materiellt stöd. I 

resultatet av studien framkom att ett emotionellt stöd från chefen var det stöd som 

upplevdes mest betydelsefullt. Sveningsson och Alvesson (2010) samt Uhl-Bien 

(2006) argumenterar för betydelsen av att ledare och efterföljare ska ha en bra 

relation. I vårt fall kan det liknas till chefen och medarbetarna. En bra relation kan 

öka trivseln för medarbetarna som följaktligen ökar möjligheten till mer lojala 

medarbetare. Lojala medarbetare kan resultera i bättre prestationer (Sveningsson & 

Alvesson 2010). Uhl-Bien (2006) betonar också att bra relationer mellan chefer och 

medarbetare är den centrala faktorn i ett verkningsfullt ledarskap. Medarbetare som 

upplever att de har ett stort organisatoriskt stöd är mer positiva i sin inställning till 

organisationen de arbetar i samt anstränger sig mer för att prestera bättre 

(Eisenberger & Stinglhamber 2011).  
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4 Interkommunal samverkan 

Följande kapitel innehåller kommunchefernas syn på fenomenet interkommunal 

samverkan. Vi presenterar deras reflektioner om huruvida interkommunal samverkan 

är en lösning på små kommuners utmaningar samt den demokratiska och politiska 

aspekten i samverkan. Kapitlet kommer inte att vara en del av analysen eftersom 

innehållet inte är relevant för att besvara studiens problemformulering. Materialet 

är däremot ett viktigt bidrag till vidare forskning och diskussion om interkommunal 

samverkan. Kommunchefernas reflektioner bidrar till en ökad kunskap inom området 

och frågan om interkommunal samverkan är en lösning på små kommuners 

utmaningar.  

 

4.1 En lösning på små kommuners utmaningar? 

Kommunchefen i Kommun 1 beskriver att de som kommun ska finnas med på en 

regional nivå, men menar att det är svårt som liten kommun att hinna med det. Hon 

förklarar att de minsta verksamheterna saknar resurser att utvecklas och därför inte 

kan vara representabla i regionala utvecklingsfrågor. Eftersom de samverkar med 

andra kommuner menar Kommunchefen att de har en större volym vilket bidrar till 

ökade möjligheter att vara mer delaktig. Genom samverkan blir små kommuner en 

större procentuell andel i länet och deras behov blir därför mer hörda. Vidare 

beskriver Kommunchefen att de i ett större sammanhang får en större 

omvärldsbevakning och kan därigenom enklare ta till sig nya idéer och få influenser.  

 

“Genom samverkan får man ofta tillräcklig med muskler till att kunna ta ett steg i 

utvecklingen och det tycker jag att jag kan se i alla de samverkansområden som vi 

har.” 

(Kommunchefen  i Kommun 1) 

 

Kommuncheferna i de två kommunerna hävdar att samverkan definitivt är en 

nödvändighet för kompetensförsörjningen i kommunerna. Kommunchefen i 

Kommun 1 säger att urbaniseringen innebär att små kommuner kommer att bli 

mindre befolkade. Hon menar att samverkan kan vara ett viktigt verktyg bland 

många andra för att anpassa kommunerna efter de här förutsättningarna. De två 
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kommuncheferna har reflekterat kring frågan om samverkan är en lösning på de 

utmaningar små kommuner ofta har. Kommunchefen i Kommun 2 uttrycker: 

 

”Samverkan är en viktig lösning, på de mindre frågorna i de mindre kommunerna 

men jag tror att det måste till kraftfulla politiska beslut som handlar om 

regionindelning och kommunsammanslagningar.” 

(Kommunchefen i Kommun 2) 

 

4.2 Kommunsammanslagningar - framtidens lösning?  

Kommuncheferna uttrycker samverkan som en bra lösning, men inte en tillräcklig 

sådan. De menar att endast samverkan inte räcker till för att anpassa kommunen efter 

sina förutsättningar. Kommunchefen i Kommun 1 förklarar att samverkan kan vara 

nödvändig, men att det är också viktigt att tänka långsiktigt och anpassa kommunen 

efter minskad befolkning genom att skapa lösningar som är hållbara. Kommunchefen 

i Kommun 2 tror snarare att regionindelning och kommunsammanslagningar 

kommer bli helt nödvändigt. Han beskriver att det skulle vara fördelaktigt att slå ihop 

kommuner för att skapa en mer effektiv tjänstemannaorganisation och få 

arbetsuppgifter bättre utförda. Han uttrycker att de som en liten kommun inte får lika 

mycket satsningar, men är det fler kommuner under ett namn blir det en helt annan 

effekt.  

 

Kommunchefen i Kommun 1 delar Kommunchefens åsikter och menar att 

kommunerna blir starkare tillsammans vilket har en positiv effekt på attityderna i 

hela organisationen.  Hon beskriver att nästa steg är att slå ihop kommunerna helt 

eftersom kommungränserna blir alltmer otydliga. Ett alternativ till sammanslagning 

säger Kommunchefen i Kommun 1 är kommunalförbund. Kommunchefen menar att 

det dock är ett betydligt större beslut att ingå i en politisk samverkan, eftersom det 

innebär att kommunerna frånsäger sig mer av den demokratiska möjligheten till det 

kommunala självstyret. Hon förklarar att kommunerna då måste vara politiskt 

överens och ha en tillit och ett förtroende till varandra för att det ska vara 

genomförbart. Kommunchefen tror dock inte att politikerna i varken Kommun 1 eller 

Kommun 2 är redo att ta det steget än, men att det skulle ge en bättre effekt. 
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Kommuncheferna belyser komplexiteten kring samverkan som medför att de 

kommunala gränserna försvagas. I tjänsteorganisationen är inte verksamheterna lika 

begränsade samtidigt som den politiska styrningen är väldigt måna om att kvarhålla 

de kommunala gränserna. En annan svårighet Kommunchefen i Kommun 1 påpekar 

är att kommuninvånarna är vana vid att kunna påverka sin situation i det lokala 

perspektivet där distansen till politikerna är kort. Därför tror Kommunchefen att ett 

eventuellt beslut om sammanslagning av kommunerna i så fall skulle komma från 

politikerna och förklarar:  

 

“Om politikerna inte är mogna för sammanslagning kan samverkan vara en 

tillräcklig form.” 

(Kommunchefen i Kommun 1) 

 

  



 

31 

5 Samverkansavtalet - syfte och tydlighet 

I det här kapitlet kommer vi redovisa det empiriska materialet som samlats in inom 

temat för deltagarnas uppfattning om syftet till samverkan och samverkansavtalets 

tydlighet. Samverkansteorier samt teorier om kommunikation, förändring och 

KASAM kommer avslutningsvis bidra till att tolka och förstå det empiriska materialet 

i en analys. 

 

5.1 Initierandet av samverkan – syfte och förväntningar 

Kommuncheferna beskriver att Kommun 1 tog initiativet till att söka samverkan 

inom miljöverksamheten med Kommun 2. Det var Kommunchefen i Kommun 1 som 

kontaktade Kommun 2 och förhandlade fram ett samverkansavtal. Kommunchefen i 

Kommun 2 upplever att Kommun 1 hade ett stort behov av att köpa tjänster de inte 

själv hade utrymme för. Vidare beskriver Kommunchefen i Kommun 2 den egna 

kommunen inte hade något behov av samverkan, men betraktar samarbetet ändå som 

gynnsamt ur ett långsiktigt perspektiv, även för den egna kommunens vinning. 

Kommunchefen i Kommun 1 menar att den egna kommunen hade ett tydligt behov 

av att anskaffa en chef för miljöverksamheten med tillräckliga kvalifikationer, vilket 

var syftet till att de sökte samverkan med Kommun 2. Innan samverkan ingicks 

arbetade Miljöchefen heltid i Kommun 2 i motsvarande position.  Eftersom Kommun 

1 behövde en miljöchef med samma kompetens är båda kommuncheferna eniga om 

att det var syftet med samverkan. Enligt Miljöchefens uppfattning var syftet med 

samverkan att två små kommuner ingår ett samarbete för att få en mer effektiv 

verksamhet. Både Miljöchefen och kommuncheferna anser samverkan som lönsamt 

för båda parter. 

 

Medarbetarna i båda kommunerna är relativt eniga kring vad syftet med samverkan 

var. Medarbetarna i Kommun 2 upplever att syftet med samverkan var att hjälpa 

Kommun 1 som hade behov av en chefstjänst inom miljöverksamheten. I Kommun 1 

beskriver en medarbetare att samverkan med grannkommunen var en lösning för 

Kommun 1 eftersom de hade ett behov av chefer, istället för att rekrytera en chef 

externt. En annan medarbetare i samma kommun upplever också att syftet med 

samverkan var att köpa en tjänst av Kommun 2, för att lösa personalbristen i 

Kommun 1. Enligt hennes åsikt handlar samverkan om inköp av en tjänst, snarare än 
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ett samarbete. Enligt en annan medarbetares uppfattning i Kommun 1 är syftet med 

samverkan att utbyta erfarenheter och hjälpa till mellan kommunerna. Medarbetaren 

menar att samverkan ingicks för att hjälpa den kommun som inte har bra tillgång till 

resurser men att båda kommunerna har någonting att vinna på samverkan. 

Miljöchefen delar medarbetarens uppfattning om att båda kommunerna vinner 

någonting på att samverka. Samtidigt uppfattar medarbetarna i Kommun 2 att det 

endast är Kommun 1 som vinner på samverkan. Vad det gäller förtjänsten för sin 

egen kommun uttalar den ena medarbetaren: 

 

“Vi har ingen större vinst. Vi har haft lite mer samarbete, men det har vi haft med 

andra kommuner innan.” 

(Medarbetare i Kommun 2) 

 

Medarbetarna i Kommun 1 hade förväntningar om att samverkan skulle generera i ett 

fördelaktigt utbyte för båda kommunerna, både resurs- och kunskapsmässigt. En 

medarbetare beskriver att samverkan möjliggör att utbyta kunskap mellan 

kommunerna, vilket hon betraktar som viktigt. Även Miljöchefen hade förväntningar 

om att samverkan skulle fungera på ett bra sätt och att kommunerna skulle ha ett 

fördelaktigt utbyte av samverkan. I Kommun 2 hade medarbetarna inte så mycket 

förväntningar, utan snarare förhoppningar om att deras dagliga arbete inte skulle 

påverkas alltför mycket av att Miljöchefen är mer frånvarande. De anser också att de 

inte har fått så stort utbyte av samverkan eftersom de inte träffar medarbetarna i 

samverkanskommunen särskilt ofta. Den kontakten och kunskapsutbytet de har med 

Kommun 1 påstår en medarbetare att de tidigare hade med andra kommuner utan att 

samverka.  

 

Innan avtalet ingicks var medarbetarna skeptiska till samverkan då Miljöchefen 

skulle bli mer frånvarande och få fler arbetsuppgifter. En av medarbetarna upplever 

dessutom att Miljöchefens ökade frånvaro bidragit till en högre arbetsbelastning för 

egen del på grund av samverkan. Medarbetaren hade tidigare gemensamma 

arbetsuppgifter med Miljöchefen, men eftersom hon nu är mindre i Kommun 2 

hamnade fler arbetsuppgifter hos medarbetaren. Han poängterar hur viktigt det är att 

täcka upp med extra personal från början så den tid Miljöchefen försvinner från 

platsen tillsätts med annan personal.  
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5.2 Samverkansavtalet 

Samverkansavtalet inrymmer en översikt över den delade chefsrollen och 

miljöchefens ansvar för miljöverksamheten i samverkan mellan de två kommunerna. 

Avtalet inkluderar Miljöchefens arbetsuppgifter samt tidsregleringar, ersättning och 

tillämpning av lagrum för samverkan: 

 

”Chefsrollen innebär ansvar för medarbetar- och lönesamtal, budget- och 

bokslutsarbete. Chefen ska vara delaktig i utvecklingsfrågor och 

verksamhetsplanering och i erforderlig omfattning i nämndens arbete.” 

(Samverkansavtal 2014-01-01 – 2015-12-31). 

 

Kommunchefen i Kommun 1 betonar tydlighet i avtalet som en riktlinje för en väl 

fungerande samverkan. Det är viktigt att upprätta riktlinjer och direktiv som tydligt 

visar var ansvarsfördelningen vid olika frågor ligger. Kommunchefen i Kommun 2 

menar att viljan att samverkan samt överenskommelse om avtalen, både mellan de 

politiska ledningarna men även mellan kommunalledningarna i 

tjänsteorganisationerna, är viktiga moment för en fungerande samverkan. Två 

medarbetare i Kommun 1 säger att avtalet är för otydligt eftersom det inte framgår 

vem som har ansvar för vad. En annan medarbetare i Kommun 1 säger också att 

avtalet mellan kommunerna bör tydliggöras och skrivas av någon kunnig som vet hur 

avtal skrivs. Medarbetaren beskriver att kommunerna behöver ta hjälp vad som gäller 

för avtal för att få all formalia rätt från början. Varför det är betydande med ett 

tydligt avtal uttrycker medarbetaren på följande sätt: 

 

“Det är viktigt att arbetsuppgifterna för de inblandade är väl beskrivna, för det 

kommer att sättas på prov förr eller senare.” 

(Medarbetare i Kommun 1) 

 

En annan medarbetare uttrycker att ansvarsområdena i avtalet uppfattades som 

otydliga i början av samverkan. Ett förslag till förbättring är därför att skriva i avtalet 

vilka arbetsuppgifter varje enskild ska ha så att arbetsfördelningen är klargjord i ett 

tidigt skede för att undvika missförstånd och komplikationer kring ansvarsfördelning. 

Innehållet i samverkansavtalet har medarbetarna i Kommun 2 samt en medarbetare i 

Kommun 1 ingen egentlig uppfattning om.  



 

34 

 

Vid en utvärdering av samverkan som genomfördes år 2015 beskrev Miljöchefen att 

behovet i Kommun 1 var större än avtalet reglerade, vilket hon även uttryckte i 

intervjun. Miljöchefen hade mer arbete utöver avtalet och var tvungen att slutföra 

projekt som påbörjats innan avtalets ingående, på grund av tidsbristen. I 

utvärderingen gav Miljöchefen förslag om utökad tjänst i Kommun 1, för att kunna 

arbeta mer med övergripande ärenden (Utvärdering av samverkan 2015). 

Kommunchefen i Kommun 2 beskriver att behovet var större än att Miljöchefen 

endast skulle arbeta fysiskt i Kommun 1 en gång i veckan, som avtalet reglerade. 

Kommuncheferna säger att Miljöchefen därför arbetade mer i Kommun 1 än vad som 

ingick i avtalet, för att tillfredsställa de behov som fanns i Kommun 1.  

 

Miljöchefen redogör också för att det inledningsvis fanns ett undertryckt behov i 

Kommun 1 som hon fick arbeta med utöver avtalet. Kommunchefen i Kommun 2 

beskriver dock att det här fick konsekvenser för Kommun 2. Eftersom Kommun 1 

hade ett större behov än vad som inrymdes i avtalet, drabbade det Miljöchefens 

arbete och även medarbetarna i Kommun 2 som upplever att chefen inte var 

tillräckligt närvarande. En medarbetare i kommunen upplever att Miljöchefen var i 

Kommun 1 fler timmar än vad som var avtalat, men har ingen uppfattning av vad 

Miljöchefens arbetsuppgifter är i Kommun 1. Vidare säger Kommunchefen i 

Kommun 2 att Miljöchefens arbetsuppgifter i Kommun 1 i grunden handlade om att 

vägleda i valet och lägga upp veckans arbete samt ha uppföljning nästkommande 

vecka, men att arbetsuppgifterna blev betydligt mer omfattande än så.  

 

Miljöchefen betonar i intervjun att de borde ha fört en ingående diskussion om vad 

kommunerna vill och lösa praktiska saker innan de ingår ett avtal. Kommunchefen i 

Kommun 1 påpekar att när kommuner samverkar måste de kompromissa för att det 

ska bli ett fördelaktigt utbyte för båda parter. En utvärdering om samverkan, vad den 

har resulterat i, är därför viktig för att engagera och motivera medarbetarna så att alla 

involverade får en gemensam bild av samverkan. Efter utvärderingen gjordes 

justeringar vid förnyelsen av avtalet för år 2016 och för Miljöchefen innebar det att 

arbeta fler timmar i Kommun 1. Vid ändring av avtalet uppdaterades även 

Miljöchefens ansvar till att finna möjligheter för att utveckla samverkan ytterligare 

(Samverkansavtal 2016-01-01 – 2016-12-31). Miljöchefen förklarar i intervjun 
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hennes vision om att kommunerna ska samverka över flera områden i framtiden. En 

av medarbetarna uttrycker dock att information kring utvärderingens resultat samt 

ändringar av avtalet inte varit särskilt tydligt. Medarbetaren förklarar att han varken 

hört något efter utredningen eller sett någon förändring av avtalet.   

 

5.3 Behovet av att samverka 

Med hjälp av de teorier som tidigare presenterades framkommer det att båda parter 

som ingår samverkan bör ha ett intresse av samverkan. Även om syftet kan variera 

ska det finnas ett gemensamt mål med samverkan (Huxham 1996; Huxham & 

Vangen 2005; Panda 2015). I det empiriska materialet framkommer att det främst var 

Kommun 1 som har brist på personal och var i behov av en chefstjänst, vilket 

majoriteten av medarbetarna samt kommuncheferna anser som den primära 

anledningen till att samverkan ingicks. Resultatet blev att medarbetarna saknar ett 

ömsesidigt utbyte och ett gemensamt mål att arbeta mot, vilket flera författare anser 

som grundläggande förutsättningar för samverkan (Huxham 1996; Huxham & 

Vangen 2005; Panda 2015).   

 

Miljöchefens uppfattning är däremot att små kommuner ingår samverkan för att få en 

mer effektiv verksamhet. Både Huxham och Vangen (2005) samt Danermark (2000) 

påstår tydligt att samverkan är både tidkrävande och resursförbrukande och endast 

bör ingås om det är absolut nödvändigt. I vårt fall upplever flera medarbetare att det 

endast är Kommun 1 som vinner på samverkan. Det framkommer att Kommun 2 inte 

hade ett utpräglat behov av samverkan och i enlighet med teorierna därmed inte 

borde ha ingått samverkan från början. 

 

5.3.1 Otydlighet i avtalet 

Samverkansavtalet reglerar de övergripande ansvarsområdena, men inte konkreta 

uppgifter. Flera medarbetare uppfattade inledningsvis avtalet som otydligt och menar 

att tydligare specifikationer av arbetsuppgifterna hade underlättat för samarbetet. 

Faktorer som är gynnsamma vid samverkan är exempelvis klarhet i målsättningar, 

syften och ansvarsfördelning (Danermark & Kullbergs 1999), och medarbetarnas 

beskrivningar stämmer överens med faktorerna. Kommunikationen var aningen 

bristfällig vid avtalets ingående, påstår Miljöchefen. Hon menar att det bör diskuteras 

ordentligt vad man vill och lösa praktiska saker innan avtalet ingås. Rogers och 



 

36 

Agarwala-Rogers (1976) beskriver bristfällig kommunikation som den främsta 

orsaken till svårigheter inom organisationer. Det kan ha varit ett skäl till att det i 

utvärderingen framkom att behovet i Kommun 1 var större än avtalet reglerade, 

vilket även bekräftades under intervjuerna. En aspekt som påvisar att 

kommunikationen är bristfällig är eftersom medarbetarna antingen inte har någon 

kunskap om vad som står i samverkansavtalet eller upplever avtalet som otydligt. Det 

här berör den mer formella kommunikationen inom kategorin intern kommunikation 

(Falkheimer & Heide 2003; Falkheimer & Heide 2014; Rogers & Agarwala-Rogers 

1976), eftersom innebörden av avtalet kanske borde kommunicerats ut vid något 

planerat tillfälle. 

 

Okunskapen om avtalets innehåll kan ha bidragit till varför medarbetarna i 

samverkan upplever arbetsfördelningen som otydlig. För att informationen om 

avtalets innehåll ska, i enlighet med Strid (1999), skapa deltagande engagemang är 

det dock av stor vikt att anpassa informationen efter mottagaren (Falkheimer & 

Heide 2007). Informationen om avtalets innehåll bör därför presenteras på ett sådant 

sätt som får medarbetarna engagerade, än att endast presentera avtalet i dess 

skriftliga form. En medarbetare uttrycker dessutom att han inte fått ta del av 

utvärderingen eller förnyelsen av avtalet. Enligt kommunchefen är en utvärdering 

viktig för att engagera och motivera medarbetarna, vilket är i enlighet med Doyle, 

Claydon och Buchanans (2000) påstående. För att alla involverade ska få en 

gemensam bild av samverkan är både medverkan och informationen om 

utvärderingens resultat viktig. 

 

5.3.2 Har samverkan levt upp till förväntningarna? 

Båda kommuncheferna, Miljöchefen och flera medarbetare förväntade att samverkan 

skulle generera i ökade resurser och kunskapsutbyte som var fördelaktigt för båda 

kommunerna, vilket flera författare menar är de främsta anledningarna till att 

organisationer ingår samverkan (Huxham & Vangen 2005; Lampel m.fl. 2014; 

Lindberg 2009). Medarbetarna i Kommun 2 anser att de inte har fått något stort 

utbyte av samverkan eftersom de inte träffar medarbetarna i den andra kommunen 

särskilt ofta. Det är just mötet med nya människor inom samma verksamhetsområde 

som skapar en arena för utbyte av kunskaper, erfarenheter och nya idéer (Huxham & 

Vangen 2005; Lindberg 2009). Det fanns redan en sådan arena eftersom en 
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medarbetare berättar att han innan samverkan hade samma kontakt och 

kunskapsutbyte med andra kommuner.  

 

Alla involverade i samverkan har en liknande uppfattning om varför samverkan 

ingicks; att Kommun 1 behövde hjälp med en chefstjänst och Kommun 2 hade en 

chef av den kompetens som var efterfrågad. Medarbetarna i Kommun 2 upplever 

därmed inte något behov att samverka med Kommun 1 och menar att de inte har 

något utbyte av samverkan. När det känns meningslöst att engagera sig i en 

förändring upplever människor en lägre känsla av sammanhang  (Antonovsky 1991). 

Kommunchefen i Kommun 2 uttryckte att de inte hade något utbyte av samverkan i 

början, men både han och Miljöchefen hade ändå en framtidsvision om att 

samverkan skulle ha ett ömsesidigt utbyte för båda parter. Om visionen hade blivit 

förmedlad till medarbetarna hade de fått en större begriplighet och blivit mer 

engagerade. Således kan medarbetarna uppleva en högre grad av vad Antonovsky 

(1991) beskriver som KASAM.   

 

Medarbetarna i Kommun 2 delar inte Kommunchefens framtidsvision vilket kan tyda 

på att förändringsbehovet inte har varit tydligt kommunicerat även om 

kommunikation är beskrivet som betydelsefullt i förändringar (Blomquist & Röding 

2010; Hayes 2014; Heide, Johansson & Simonsson 2012; Miller 2012). Hayes (2014) 

argumenterar för att ledningens främsta uppgift är att kommunicera ut 

framtidsvisionen samt behovet av förändringen för att medarbetarna ska uppleva 

förändringen som inspirerande och motiverande. Det är även viktigt för att 

medarbetarna ska förstå skälen till förändringen och dess mål (Blomquist & Röding 

2010). Heide, Johansson och Simonsson (2012) beskriver kommunikation som ett 

verktyg för att övertala medarbetarna om fördelarna med förändringen, vilket 

kommunchefen hade kunnat göra genom att förmedla sin framtidsvision.  

 

Om medarbetarna hade haft större förståelse för varför samverkan ingicks hade 

förändringen, i enlighet med Blomquist och Röding (2010), blivit mer begriplig. 

Innan samverkan ingicks hade medarbetarna förhoppningar om att deras arbete inte 

skulle påverkas allt för mycket. Inga ytterligare resurser intogs vid Miljöchefens 

ökade frånvaro när samverkan ingicks. Antonovsky (1991) betonar resurser som en 

tillgång för att individer ska kunna hantera utmaningar de ställs inför. Det hade 
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därför varit viktigt att omfördela resurserna i samband med att samverkan ingicks 

eftersom en medarbetare uttryckte att han fick högre arbetsbelastning. Med bättre 

resurser skulle arbetet och förändringen bli mer hanterbart för medarbetarna. Att 

förändringar kräver ökade resurser, preciserar även en medarbetare själv.  
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6 Hur samarbetet har fungerat 

I det här kapitlet redovisar vi det empiriska materialet som berör deltagarnas 

uppfattning om hur samarbetet mellan kommunerna fungerat. Teorier om 

kommunikation samt samverkansteorier kommer avslutningsvis bidra till att tolka 

och förstå det empiriska materialet i en analys. 

 

6.1 Kommunikation i olika hierarkiska nivåer 

Kommuncheferna upplever att det finns en bra kommunikation inom de olika 

nivåerna. Kommunchefen i Kommun 1 för en dialog med Kommunchefen i den 

andra kommunen och Miljöchefen, som i sin tur har mycket kontakt med 

Kommunchefen i Kommun 2. Vidare berättar hon att de inte har någon direkt 

strukturerad kommunikation, utan tar kontakt när det passar och när det finns ett 

behov av förändring om något inte fungerar. Kommunchefen i Kommun 1 förklarar 

att parterna bör ha tät dialog för att undvika missförstånd och fastställer tillit som den 

grundläggande byggstenen i samverkan. Hon menar att om problem och bekymmer 

uppstår är det ärlighet och öppenhet mellan parterna som skapar tillit, vilket är 

betydelsesfullt när kommuner samverkar. 

 

”Det finns en vilja i den politiska ledningen i Kommun 1 och Kommun 2 att 

samverka mellan de här två kommunerna (…) och det har funnits en vilja då mellan 

kommunledningarna i tjänstemannaorganisationen att samverka. Det här tror jag är 

jätteviktiga förutsättningar så att det inte kommer någon annan stans ifrån.” 

(Kommunchefen i Kommun 2) 

 

Kommunstyrelseordförande och kommunchefer hade en dialog efter att en 

utvärdering av samverkan gjorts. Vidare beskriver Kommunchefen i Kommun 2 att 

de komplikationer och brister som framkommit har kommuncheferna haft en 

konstruktiv dialog om och åtgärdat. Han förklarar att de två kommuncheferna och 

kommunalråden har gemensamt träffats och följt upp verksamheterna för att kunna 

resonera kring både det politiska och tjänstemannaperspektivet. En åtgärd mot 

problem som kan uppstå vid samverkan, menar Kommunchefen, är att ha fler 

regelbundna uppföljningar där även politikerna och kommunalledningen skulle 

involveras. För miljöverksamheten var det först när avtalet löpte ut som de gjorde en 
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första utvärdering och uppföljning. Han menar att problemen som då framkom kunde 

åtgärdats tidigare, om uppföljningen gjorts i ett tidigare skede.  

 

Miljöchefen berättar också att kommunikationen fungerar bra mellan 

kommuncheferna i de båda kommunerna och har regelbundna möten med respektive 

miljöverksamhet kring aktuella verksamhetsfrågor. Miljöchefen upplever även att 

hon har bra kommunikation med den politiska organisationen. Kommunchefen i 

Kommun 1 berättar också att Miljöchefen har bra kommunikation med sina 

medarbetare i båda kommunerna, vilket är i enlighet med Miljöchefens åsikter. 

Kommunchefen har ingen uppfattning om hur mycket medarbetarna kommunicerar 

med varandra över kommungränserna. En annan medarbetare i Kommun 1 beskriver 

dock att hon träffar Miljöchefen väldigt lite, men har uppfattningen om att 

Miljöchefen inte har något personalansvar i sina arbetsuppgifter. Hon anser att 

avståndet mellan medarbetare och Kommunchef är för långt för att diskutera kring 

personalfrågor. Det resulterar i att det som händer på avdelningen i Kommun 1 

varken kommer fram till Miljöchefen eller Kommunchefen, upplyser medarbetaren. 

 

Angående kommunikationen mellan kommunerna upplever majoriteten av 

medarbetarna att den är bristfällig. En av medarbetarna säger att det händer att de 

ringer till varandra för att diskutera eller ta hjälp av varandra i olika ärenden. Det här 

är dock inget nytt eftersom de tidigare har haft liknande kontakt med andra 

kommuner. Men sedan samverkan ingicks blir det mer naturligt att ringa 

miljöinspektörerna i den kommunen de samverkar med. En medarbetare i Kommun 1 

påpekar hur viktigt det är att ha kollegor och känna tillhörighet till en grupp i arbetet, 

vilket enligt hennes uppfattning inte existerar. En annan medarbetare i samma 

kommun önskar att de anställda som är involverade i samverkan ska träffas mer. 

Förslaget arbetsplatsträffar skapar gemenskap för medarbetarna i båda kommuner 

och ger möjlighet att öka kunskapsutbytet och prata om problem, vilket i dagsläget är 

en arena som saknas. En medarbetare i Kommun 2 förklarar dock i intervjun att det 

två gånger om året anordnas gemensamma personalaktiviteter för miljöverksamheten 

i båda kommuner. Hon beskriver att det varit heldagar med aktiviteter och har 

uppfattningen om att aktiviteterna varit väldigt uppskattade då hon fått positiv 

respons från alla deltagare. 
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6.2 Olika förutsättningar för samverkan 

Medarbetaren med delad tjänstgöring beskriver att det inte är någon skillnad att 

arbeta i de två olika kommunerna. Medarbetaren upplyser att han har förmedlat 

positiva arbetsmetoder från respektive kommun till den andra, och på så vis tar 

medarbetarna del av varandras kunskaper. Medarbetaren säger att de har samma 

arbetsmetoder i de två kommunerna, men de arbetar i olika ärende- och 

dokumenthanteringssystem och måste därför vara noggrann. Även Miljöchefen 

bekräftar att kommunerna har två olika system att arbeta i. Enligt Kommunchefen i 

Kommun 2 har Miljöchefen uttryckt att det fanns en stor skillnad i ambitionsnivå 

mellan de två kommunerna i samverkan. Miljöchefen bekräftar nivåskillnaden under 

intervjun och förklarar att hon har arbetat mycket för att skapa så likvärdiga 

förutsättningar som möjligt. Kommunchefen i Kommun 1 förklarar också att 

kommunerna hade olika arbetssätt och rutiner. Hon menar att arbetet blir mer 

effektivt om kommunerna i samverkan kan arbeta enhetligt och att båda parterna är 

tillmötesgående. Miljöchefen är enig med Kommunchefen och påpekar att 

kommunerna har olika kulturer och arbetsrutiner, men att själva yrkesrollen är 

likvärdig. En av medarbetarna i Kommun 1 betonar dessutom att samverkan fungerar 

bäst om parterna som ska samarbeta stämmer av rutiner och kulturer över hur de 

arbetar. På så vis framkommer det i ett tidigt stadie om verksamheterna kan tänkas 

passa ihop i ett samarbete. En annan medarbetare i samma kommun menar att 

utvärderingar behöver göras för att stämma av hur samarbetet fungerar.  

 

Miljöchefen säger att samverkan fungerar bra och att både personalen, politikerna 

och kommunledningarna är positiva. I Kommun 1 beskriver Kommunchefen många 

positiva fördelar med samverkan. Hon upplever att det blir högre kompetens, fler 

resurser samt att kommunerna får influenser från varandra och därmed blir de båda 

kommunerna starkare ihop. En medarbetare i Kommun 2 föreslår att utöka 

kunskapsutbytet mellan kommunerna och att medarbetarna kan hjälpa varandra med 

det dagliga arbetet. Medarbetaren säger att det händer att de tar hjälp av varandra och 

har gemensamma blanketter och rutiner, men att utbytet inte är så frekvent. 

Miljöchefen arbetar mot att utveckla spetskompetens för miljöinspektörerna så att de 

i framtiden kan arbeta över båda kommunerna på en regelbunden basis. Hennes 

vision är att förstärka personalens kunskap och använda resurserna i båda 

kommunerna.  
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Även ekonomiskt finns en fördel då tjänster och material blir en delad kostnad som 

användas i båda kommunerna, menar Kommunchefen i Kommun 1. Hon förklarar 

också att kommunernas inflytande i regionen väger tyngre när de samverkar än om 

de är ensamma. Miljöchefen menar det är en fördel att representera fler kommuner 

på regionala möten, speciellt eftersom båda kommunerna har ett gemensamt intresse 

för natur och miljö. Kommunchefen tror att Kommun 2 har fått ett bra utbyte av 

samverkan. Kommunchefen i Kommun 2 förmodar att Kommun 1 upplever att de får 

tjänster uträttade mer effektivt samt ökad kompetens i organisationen. Vidare 

beskriver Kommunchefen att de arbetar med att hitta nya samverkansområden som 

på sikt kommer vara positivt för både Kommun 1, men även för Kommun 2.  

 

Kommunchefen i Kommun 2 upplyser om att Kommun 2 är betydligt större i 

invånarantal än Kommun 1. En medarbetare i Kommun 2 tror att olika storlekar på 

kommunerna kan försvåra samverkan, även om det kanske är just de minsta 

kommunerna som har störst behov av resurstillgångar genom samverkan. 

Kommunchefen i Kommun 1 har en tanke om att det är stimulerande för både chefer 

och anställda som arbetar i två kommuner. De får nya influenser och kultur samt ett 

nytt sätt att tänka. Kommunchefen anser att goda exempel som finns i Kommun 1 

sprids till Kommun 2, och likadant motsatt väg. Hon tror arbetet blir mer spännande 

och intressant för de som jobbar i ett större sammanhang.  

 

Kommunchefen i Kommun 2 uppfattar bristen på personalresurser i Kommun 1 som 

den främsta negativa aspekten med samverkan. Kommunchefen förklarar att 

konsekvenserna av personalbristen har drabbat både Miljöchefen och medarbetarna i 

Kommun 2. Vidare förklarar Kommunchefen i Kommun 2 att de har haft 

diskussioner om att förflytta personal från Kommun 2 till Kommun 1 för att lösa 

bemanningsproblemet, en åtgärd som är för verksamheternas bästa. Miljöchefen 

instämmer att bristen på personalresurser i Kommun 1 är ett problem. 

Kommunchefen i Kommun 1 säger att Miljöchefen gjort en efterfrågan hos 

politikerna om mer personal i Kommun 1, men fått avslag. Enligt Miljöchefen visar 

det att politikerna inte har högre ambitioner. Hon menar att mot alla målsättningar 

som finns är resurserna lite för knappa.  
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6.3 Vikten av kommunikation i samverkan 

Den interna kommunikationen är en av de viktigaste aktiviteterna inom en 

organisation och inkluderar kommunikation som sker på såväl lednings som 

medarbetarenivå (Heide, Johansson & Simonsson 2012; Kalla 2005; Sedej & Mumel 

2015). Båda kommuncheferna och Miljöchefen har beskrivit att det finns en väl 

fungerande kommunikation inom de olika hierarkiska nivåerna inom samverkan. 

Kommunikationen som är beskriven är i enlighet med vad många författare 

benämner som vertikal kommunikation (Miller 2012; Strid 1999; Tufvesson 2008). 

Den vertikala kommunikationen sker mellan många nivåer inom de politiskt styrda 

organisationerna. Den politiska ledningen kommunicerar med både kommuncheferna 

och Miljöchefen, och enligt samtliga chefer förs även en bra dialog mellan 

kommuncheferna och Miljöchefen.  

 

Den interna kommunikationen uppfattas vara av mer formell karaktär, att de tar 

kontakt när problem behöver diskuteras eller åtgärdas (Falkheimer & Heide 2003; 

Falkheimer & Heide 2014; Rogers & Agarwala-Rogers 1976). Kommunikation som 

är beskrivet som informell (Falkheimer & Heide 2003; Falkheimer & Heide 2014; 

Rogers & Agarwala-Rogers 1976) verkar inte förekomma i någon större utsträckning 

på ledningsnivån, vilket kanske beror på den geografiska spridningen. Vidare 

upplevs den vertikala kommunikationen som bristfällig i Kommun 1 ur en 

medarbetares perspektiv då hon beskriver avståndet mellan medarbetare och ledning 

som långt. Vår uppfattning är dock att kommunikationen mellan ledning och 

medarbetare är lika viktig som på ledningsnivå. Det är inom verksamheten som 

arbetet utförs och medarbetarnas roll är således betydande för verksamhetens 

funktion. För att verksamheten ska fungera effektivt är det viktigt med fungerande 

kommunikation även mellan medarbetare och ledning.  

 

I intervjun argumenterar Kommunchefen i Kommun 2 för vikten av utvärderingar 

och uppföljningar. Kommunchefens åsikter är i enlighet med Parker m.fl. (2013) 

teori om utvärderingar, men menar att den första utvärderingen borde gjorts i ett 

tidigare skede. Det är inte säkert att en tidigare utvärdering hade resulterat i konkreta 

problem dock. En förändringsprocess kan ta tid att implementera och anpassa redan 

befintliga arbetsrutiner i. Resultatet av att göra en utvärdering för tidigt, innan 
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medarbetarna hunnit sätta sig in i rutinerna, hade därför kunnat resultera i endast 

negativa kommentarer och således inget representativt underlag. 

 

6.3.1 Kommunikation när det råder olika förutsättningar 

Det framgår i empirin att kommunerna har olika ärende- och 

dokumenthanteringssystem, men även olika arbetssätt, rutiner och kultur, vilket 

enligt Huxham (1996) samt Huxham och Vangen (2005) försvårar arbetet i 

samverkan. Panda (2015) skriver att gemensamt system och arbetsstruktur är vital för 

fungerande samverkan, vilket i dagsläget skiljer sig åt mellan kommunerna. Den här 

uppfattningen delar dock inte medarbetaren med delad tjänstgöring, som ändå arbetar 

över båda kommunerna. Varför medarbetarens åsikt inte överensstämmer med 

ledningens kan beror på att medarbetaren väljer de bästa lösningarna från båda 

kommunerna och är inte beroende av hur hans kollegor utför sina arbetsuppgifter.  

 

En utmaning vid samverkan är om organisationerna har olika ambitionsnivåer, vilket 

har visat sig förekomma i vårt fall. Även Lindeberg (2009) påstår att det är 

betydelsefullt att samordna verksamheterna och skapa ett gemensamt system i 

samverkan, vilket Miljöchefen också arbetar för. Miljöchefen förklarar att de olika 

ambitionsnivåerna i kommunerna har krävt mycket arbete för att jämna ut och skapa 

lika förutsättningar. Flera författare menar att skillnad i ambitionsnivå och 

asymmetriska relationer mellan kommunerna gör samverkan svår att koordinera 

(Danermark 2000; Danermark och Kullberg 2009; Lindberg 2009). Det kan tyda på 

att Miljöchefen delar uppfattningen om att lika förutsättningar är viktigt för en 

fungerande samverkan eftersom hon aktivt arbetat med att skapa en fungerande 

struktur.   

 

Kommunchefen och Miljöchefen uttrycker det som fördelaktigt med att Miljöchefen 

kan representera två kommuner i regionala sammanhang. De får då större inflytande 

än om de är representerade var för sig. En av anledningarna till att organisationer 

ingår samverkan är för att det gör verksamheten starkare (Huxham & Vangen 2005; 

Lampel m.fl. 2014; Lindberg 2009). Det kan speciellt vara viktigt för små kommuner 

i större sammanhang på regional nivå. Flera medarbetare beskriver kunskapsutbyte 

samt tillgånger till ökade resurser och kompetens som positiva aspekter vid 

samverkan, vilket författare beskriver som de främsta orsakerna till att organisationer 
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ingår samverkan (Huxham & Vangen 2005; Lampel m.fl. 2014; Lindberg 2009). 

Likväl upplevs det snarare som ett önskemål än ett konkret exempel om hur 

samverkan har fungerat från ett medarbetarperspektiv eftersom de inte har så mycket 

kontakt med varandra mellan kommunerna. Miljöchefens framtidsvision är att 

utveckla samverkan ytterligare samt förstarka personalens kunskaper. På så vis 

utökas resurserna och kan användas i båda kommunerna. 

 

Skillnad på kommunernas storlek i invånarantal, geografiskt avstånd samt ojämnlika 

personalresurser upplevs som en utmaning. Kommunerna gränsar till varandra, vilket 

är en fördel enligt Danermark och Kullberg (1999) som hävdar att verksamheterna 

som samverkar bör vara organiserade i samma distrikt. Dock menar författarna också 

att organisationer som samverkar även bör vara samlokaliserade till ett gemensamt 

hus för att åstadkomma en välfungerande samverkan. Därmed uppfattas det svårt att 

samordna verksamheterna på grund av att de är förlagda i respektive kommun. 

Harstad (2003) uttalar att det är en fördel för samarbetet att parterna har jämlik 

storlek samt invånarantal för att ha samma förutsättningar och proportionerlig 

maktfördelning. I vårt fall har Kommun 2 betydligt flera invånare och Kommun 1 

har brist på personalresurser, vilket kan anses som ojämna förutsättningar för 

samverkan. 

 

Flera medarbetare saknar kontakt och en känsla av tillhörighet med medarbetare i 

motsatt kommun. De efterlyser gemenskap, vilket Lindberg (2009) påpekar kan vara 

en utmaning om samverkansparterna befinner sig på olika geografiska områden. För 

att skapa gemenskap hävdar Danermark och Kullberg (1999) att alla berörda 

individer bör involveras i samverkan. Samtidigt upplyser en medarbetare att de har 

gemensamma aktiviteter två gånger om året, vilket även Lampel m.fl. (2014) anser är 

fördelaktigt att tillämpa vid samverkan. Gemenskap och kommunikation är två 

begrepp som står i nära relation till varandra (Blomquist & Röding 2010; Heide, 

Johansson & Simonsson 2012). Kommunikationen upplevs som bristfällig mellan de 

två kommunerna, vilket kan vara ett bidrag till att gemenskapen och 

sammanhållningen inte upplevs vara så bra. Förslaget om arbetsplatsträffar skulle 

därför kunna bidra till ökad informell kommunikation (Falkheimer & Heide 2003; 

Falkheimer & Heide 2014; Rogers & Agarwala-Rogers 1976), och således ge 

möjlighet att skapa relationer mellan kommunerna, i enlighet med Kitchen (1997). 
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7 Chef i två kommuner 

I det här kapitlet kommer vi redovisa det empiriska materialet som samlats in inom 

temat för deltagarnas uppfattning om miljöchefens arbetsuppgifter och tjänstgöring i 

två kommuner. Teorier som berör chef- och ledarskap, motivationsteorier samt 

teorier om kommunikation kommer avslutningsvis bidra till att tolka och förstå det 

empiriska materialet i en analys. 

 

7.1 Chefens arbetsuppgifter 

I samverkansavtalet regleras Miljöchefens delade chefsroll och ansvar för 

miljöverksamheten i samverkan mellan de två kommunerna: 

 

”Chefsrollen innebär ansvar för medarbetar- och lönesamtal, budget- och 

bokslutsarbete. Chefen ska vara delaktig i utvecklingsfrågor och 

verksamhetsplanering och i erforderlig omfattning i nämndens arbete. (...) Kommun 

1 ansvarar för administrations-, ekonomi- och personalstöd” (Samverkansavtal 2014-

01-01 – 2015-12-31).  

 

Det avtalet som ingicks vid samverkan med Kommun 2 anser Kommunchefen i 

Kommun 1 inledningsvis var lite otydligt kring Miljöchefens arbetsuppgifter. 

Miljöchefens ansvar var att driva hela verksamheten framåt, vilket Kommunchefen i 

Kommun 1 säger inte framgick tydligt nog i avtalet. Kommunchefen beskriver vidare 

att det i den chefstjänst som köptes genom avtalet ingick arbetsuppgifter med 

arbetsmiljöansvar, lön, medarbetarsamtal, rekrytering och således ett stort ansvar 

inom alla chefsansvarsområden inom miljöverksamheten. Enligt Kommunchefens 

uppfattning hade nog Miljöchefen uppfattningen om att Kommun 1 själva hade det 

ansvaret, men menar att det ingick i chefstjänsten. Kommunchefen i Kommun 2 

beskriver att avtalet var tydligt men snarare att behoven var avsevärt större än avtalet 

reglerade. 

 

“När det presenterades från början handlade det mer om att visa er på plats, se till 

att skriva på lite papper och sen är det inte mer, men det var ju betydligt större 

behov än så (…) avtalet stämde inte utifrån de verkliga behoven inledningsvis” 

(Kommunchefen i Kommun 2) 
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Miljöchefen beskriver själv att hon har verksamhetsansvar och att verksamheten 

drivs efter planer och lagstiftning. Hon har också ansvar för verksamhetsplanering, 

ekonomi, budget och personalfrågor i båda kommunerna. Kommunchefen i Kommun 

1 säger att Miljöchefen får mycket arbete gjort i kommunen trots att tiden per vecka 

endast uppgår till åtta timmar. En medarbetare i Kommun 1 beskriver att hon träffar 

Miljöchefen väldigt lite och hon har uppfattningen att Miljöchefen inte har något 

personalansvar i sina arbetsuppgifter, utan har uppfattningen att det är mer 

arbetsuppgifter inriktade på verksamheten. En annan medarbetare i Kommun 1 

uttrycker också en otydlighet angående samverkan med chefen eftersom det varit 

många oklarheter om vem som ska ha ansvar för vad, Miljöchefen eller någon i den 

egna kommunen.  

 

“Vissa frågor faller mellan stolarna, varken inköpt chefer eller chefer inom den egna 

organisationen tycker att de har ansvar för vissa områden.” 

(Medarbetare i Kommun 1) 

 

Kommunchefen i Kommun 1 anser samverkan som ett lönsamt koncept för små 

kommuners utmaningar och föreslår att utöka samverkan ytterligare i framtiden. 

Eftersom Miljöchefen i dagsläget ständigt måste förhålla sig till två kommunchefer 

tror Kommunchefen i Kommun 1 att en lösning i framtiden kan vara att övergå till en 

mer organiserad samverkan. Till exempel skulle en politisk ledning som har ansvaret 

för helheten underlätta för Miljöchefen. Miljöchefen har en positiv inställning till 

samverkan, men uttrycker några svårigheter med att förhålla sig till två olika 

kommuner genom att de till exempel har olika kulturer, arbetsrutiner och 

ambitionsnivåer. Samtidigt säger hon att det är en utmaning att arbeta i två 

kommuner, vilket hon ser som utvecklande. Miljöchefen förklarar att det alltid tar 

lite tid att sätta sig in i saker, men att det har fungerat bra. Skillnaden mot tidigare är 

att Miljöchefen fått omfördela arbetsuppgifter i Kommun 2 eftersom hon är där 

mindre efter att avtalet om samverkan ingicks. De typiska chefsuppgifterna har hon 

kvar, men det har omfördelats arbetsuppgifter så som ärenden och yttranden på 

medarbetarna i verksamheten. Medarbetarna i Kommun 2 hade inte så mycket 

förväntningar på samverkan med Kommun 1, utan snarare förhoppningar om att 

deras dagliga arbete inte skulle påverkas alltför mycket av att Miljöchefen är mer 
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frånvarande. En medarbetare i Kommun 2 beskriver att Miljöchefen redan hade 

mycket att göra och var skeptisk till att Miljöchefen skulle ta över en förvaltning till. 

 

“Det mest negativa är känslan av att de egentligen inte har tid att vara chef för 

ytterligare ett kontor, som dessutom ligger i en annan kommun.” 

(Medarbetare i Kommun 2) 

 

Miljöchefen beskriver också en svårighet med att verka i två kommuner och få tiden 

att räcka till. Hennes upplevelse är att det ibland varit svårt att prioritera saker 

eftersom hennes arbetsplats är i båda kommunerna och hon har känt sig otillräcklig 

eftersom hon menar att det finns ett stort värde för medarbetarna att fysiskt vara på 

plats. 

 

7.2 Chefens närvaro och frånvaro 

I Kommun 1 upplever medarbetarna frånvaron av sin chef som den främsta negativa 

konsekvensen av samverkan. En medarbetare uttrycker att Miljöchefen har för 

mycket arbetsuppgifter för den lilla tid hon egentligen har i Kommun 1. Hon 

beskriver att det nog är lika frustrerande för Miljöchefen som det är för medarbetarna 

i Kommun 1 att inte räcka till som chef. Medarbetaren upplever inte heller att 

medarbetarna i Kommun 1 prioriteras lika mycket som medarbetarna i den andra 

kommunen eftersom Miljöchefen endast är i Kommun 1 en gång i veckan. En annan 

medarbetare i Kommun 1 upplever dessutom att stödet från hennes organisation varit 

bristfälligt när de har haft svårt att uppfylla krav och förväntningar i samverkan. 

 

I de samarbeten jag varit med om så, tycker inte jag, att någon från min kommun 

stått upp och försvarat vårt sätt att arbeta och fungera i samarbetet. 

(Medarbetare i Kommun 1) 

 

Miljöchefen uttryckte en svårighet med att prioritera och att tiden är knapp när hon 

gärna vill vara fysiskt närvarande så mycket som möjligt på båda platserna. En annan 

medarbetare i Kommun 1 belyser också problemet att Miljöchefen inte arbetar i 

Kommun 1 mer än nödvändigt eftersom tiden är begränsad. Medarbetaren har 

känslan av att Miljöchefen kommer och utför de mest akuta arbetsuppgifterna på den 

korta tiden och sedan försvinner hon.  En medarbetare i Kommun 1 finner det dock 
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fördelaktigt med samverkan då de kan kontakta medarbetarna i den andra kommunen 

i perioder med låg bemanning.  

 

Även medarbetarna i Kommun 2, vilka var vana vid att ha en Miljöchef på heltid 

innan avtalet ingicks, påtalar frånvaron av deras chef som ett problem. Andra 

märkbara förändringar har inte uppfattats bortsätt från chefens frånvaro, vilket 

medarbetaren beskriver: 

 

“Det att chefen har varit borta är ju akilleshälen på det hela.” 

(Medarbetare i Kommun 2) 

 

En medarbetare i Kommun 2 beskriver att Miljöchefens frånvaro blir extra märkbar 

när de har kort om personal i Kommun 2. Det blir problematiskt när Miljöchefen är i 

Kommun 1 när de behöver henne på arbetsplatsen. En annan medarbetare i Kommun 

2 berättar att hennes arbetsbelastning även blivit högre på grund av samverkan. 

Medarbetaren hade tidigare gemensamma arbetsuppgifter med Miljöchefen, men 

eftersom Miljöchefen nu är mindre i Kommun 2 hamnade fler arbetsuppgifter hos 

henne. I Utvärderingen 2015 beskriver medarbetarna i Kommun 2 att de har blivit 

påverkade av samverkan mellan kommun 1 och kommun 2 eftersom avtalet blivit 

mer än det som angavs. Bieffekterna blev att Miljöchefen var mindre på plats i 

Kommun 2 och var mer stressad. Medarbetarna i Kommun 2 upplevde då att det var 

svårt att hinna diskutera viktiga ärenden med sin chef (Utvärdering av samverkan 

2015).  

 

Då samverkan ingicks fick Miljöchefen i Kommun 2 även chefsansvar för 

miljöverksamheten i Kommun 1. En av medarbetarna i Kommun 2 poängterar hur 

viktigt det är att täcka upp med extra personal från början så att den tid som 

Miljöchefen försvinner från platsen ska tillsättas med annan personal. På så vis blir 

inte den befintliga arbetsbelastningen högre när chefen blir borta en dag i veckan. En 

annan medarbetare uppfattar att det är cheferna som får extra arbete då de får nya 

arbetsuppgifter samtidigt som de erhåller befintliga ansvarsområden och 

arbetsuppgifter och förväntas göra ett bra jobb i båda verksamheterna. Hon menar att 

det inte är rimligt att fortsätta ha hela cheftjänsten kvar i Kommun 2 och dessutom få 

extra arbete i en ny kommun. 
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Medarbetaren med delad tjänstgöring uttrycker en stor fördel med att nästan alltid 

vara på samma plats som chefen eftersom de är oftast samma dagar i kommunerna. 

Han upplever inte problemet med en frånvarande chef och han kunde därmed inte 

identifiera några specifika negativa faktorer med samverkan. Medarbetaren menar att 

det är en stor skillnad jämnfört med arbetskamraterna i Kommun 1 som bara har sin 

chef på plats en dag i veckan. Han upplever även att medarbetarna i Kommun 1 har 

ett behov av ökad kontakt med Miljöchefen.    

 

Ett flertal medarbetare upplever att det inte finns mycket kommunikation mellan 

kommunerna. En av medarbetarna resonerar kring hur kommunikationen har blivit 

lidande på grund av personalbrist. Hon beskriver att de har så mycket att göra och 

inte har tid att fokusera på att ha en bra kommunikation. Kommunikationen är ingen 

prioritet, säger medarbetaren men uttrycker det som ett viktigt och bra redskap. Med 

kommunikation mellan varandra beskriver medarbetaren att de även kan få bättre 

sammanhållning, men det prioriteras inte idag. En upplevelse är också att det bara 

handlar om inhyrning av tjänst i Kommun 1 och de som arbetar i båda kommunerna 

kommer hit och gör sina arbetsuppgifter och sedan försvinner de. 

 

”Det är väl där kommunikationen försvinner att hjärtat inte är på rätt plats och man 

får inte ihop sammanhållningen och kommunikationen” 

(Medarbetare i Kommun 2) 

 

En medarbetare i Kommun 1 önskar att de anställda som är involverade i samverkan 

ska träffas mer, på till exempel arbetsplatsträffar för att skapa gemenskap. 

Medarbetarna upplever liknande forum saknas. Dock upplyser en medarbetare i 

Kommun 2 att det två gånger om året anordnas gemensamma personalaktiviteter för 

miljöverksamheterna i båda kommuner. En av medarbetarna anser att 

verksamheterna ska ha en ledning i varje kommun, en åsikt hon också  tror andra 

medarbetare har. Medarbetaren förklarar vidare att det är viktigt att ha kollegor och 

känna tillhörighet till en grupp i arbetet, vilket hon själv upplever inte existerar. Ett 

förslag är att i stället för att hyra in en chef en dag i veckan så kan en annan chef i 

kommunen som inte är specialist på just miljö, men ändå har bra ledaregenskaper ha 

ansvaret för personalen. Medarbetaren tror att en person med bra ledaregenskaper 
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kan leda en grupp oberoende av verksamhetsområde då specialistkunskapen ligger 

hos medarbetarna. På så vis hade chefen varit mer närvarande i kommunen och haft 

en daglig kontakt med sina anställda, tycker hon. Däremot anser andra medarbetare i 

Kommun 1  att det är positivt att ha en chef som har kunskap till de typer av ärenden 

de arbetar med och som själv är specialist inom verksamhetsområdet. Med chefens 

kunskaper kan medarbetarna fråga direkt och få relevanta svar, men precis som den 

andra medarbetaren saknar de också en ledare som finns mer tillgänglig. En 

medarbetare i Kommun 1 berättar att flera medarbetare är eller har varit sjukskriva 

och även att några har avslutat sin tjänst den senaste tiden. Hon uttrycker en oro över 

att det kan ha med samverkan att göra.  

 

7.3 Betydelsen av en närvarande chef 

Blomquist och Röding (2010) skriver om hur viktigt det är att uppmärksamma vad 

medarbetarna har för behov för att öka självkänslan och motivation bland 

medarbetarna. När det finns kunskap om vad för faktorer som höjer deras självkänsla 

kan chefen arbeta med den inre motivationen. Miljöchefens frånvaro upplevs av 

majoriteten av medarbetarna som ett problem, vilket även framkom i utvärderingen. I 

Kommun 1 är problemet mer påtagligt, men även medarbetarna i Kommun 2 

upplever problemet med en frånvarande chef.  

 

7.3.1 Chefens arbetsuppgifter – olika tolkningar 

Samverkansavtalet reglerar Miljöchefens arbetsuppgifter, vilka är formella och 

karakteristiska för en chefs uppgifter och ansvarsområden i enlighet med Strannegård 

och Jönssons (2014) beskrivning. Författarna beskriver att chefskapet handlar om att 

inom en förbestämd struktur planera och organisera arbetet och i det här fallet görs 

det i avtalet. Kommunchefen i Kommun 2 tyckte avtalet var tydligt nog, men 

problemet var att Kommun 1 hade ett större behov än vad avtalet reglerade. 

Kommunchefen i Kommun 1 säger dock att avtalet var lite otydligt i början angående 

Miljöchefens arbetsuppgifter, men att det blivit tydligare efter utvärderingen. Den 

förbestämda strukturen som Strannegård och Jönsson (2014) förklarar var då inte så 

tydlig för Miljöchefen, enligt Kommunchefens mening. Genomgående i studien har 

respondenterna haft olika reflektioner och åsikter angående vad miljöchefen har för 

arbetsuppgifter och ansvar och huruvida avtalet reglerar dem eller inte. De delade 
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meningarna och därmed den rådande otydligheten gör att det inte gick att få ett 

konkret svar i studien vad som faktiskt åligger Miljöchefen.  

 

En medarbetare i Kommun 1 har uppfattningen att Miljöchefen inte har något direkt 

personalansvar i sina arbetsuppgifter, utan Miljöchefens arbetsuppgifter är mer 

inriktade på verksamheten. Det är i likhet med vad Sveningsson, Alvesson och 

Kärreman (2014/2014) diskuterar när det gäller skillnaden mellan chefskap och 

ledarskap. De typiska arbetsuppgifterna är mer formella (Strannegård & Jönsson 

2014) och tar inte så mycket hänsyn till medarbetarnas tankar och känslor som 

arbetsuppgifter typiska för ledarskapet handlar om (Sveningsson, Alvesson & 

Kärreman 2014/2014). Det är de egenskaper som egentligen tillhör en ledare, men 

som även en chef kan ha. Eftersom miljöchefen är begränsat med tid i Kommun 1 

har mindre fokus lagts på medarbetarna i kommunen och endast mer formella 

chefsuppgifter upplevs prioriteras.  

 

7.3.2 Uppmärksamma medarbetarnas behov 

Miljöchefen berättar att skillnaden mot tidigare arbetsuppgifter är att några 

arbetsuppgifter har fått omfördelas i Kommun 2 eftersom det har försvunnit arbetstid 

från den kommunen. I enlighet med Brunsson och Holmblad Brunsson (2014/2014) 

teori skulle fördelningen av arbetsuppgifter i Kommun 2 kunna vara positivt för 

medarbetarna då chefen visar tillit till dem när ansvar lämnas över. Medarbetaren i 

Kommun 2 anser inte att det är positivt med den ökade arbetsbelastningen, vilket står 

i kontrast med argumentationen att det är motiverande att en chef delegerar 

arbetsuppgifter (Blomquist & Röding 2010; Brunsson & Holmblad Brunsson 

2014/2014). Det är förmodligen på vilket sätt medarbetaren blir tilldelad 

arbetsuppgifter eller ansvarsområden som är avgörande för om de upplevs positiva 

och motiverar en medarbetare. Blir medarbetaren tilldelad ansvar och arbetsuppgifter 

för en chef har syftet att få det bästa resultatet med uppgiften känner medarbetaren 

sig uppskattad när chefen har den tilliten. Blir däremot medarbetaren tilldelad 

arbetsuppgifter för att chefen själv inte hinner göra det själv upplevs nog syftet inte 

lika positivt.  

 

Miljöchefen beskriver att det finns ett stort värde för medarbetarna att vara fysiskt på 

plats, något som enligt Basford, Offerman och Wirtz (2012) gör att en chef dagligen 
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kan ge stöd till sina medarbetare, besvara frågor och visa uppskattning. Uppskattning 

är dessutom en av de centrala faktorerna som påverkar den inre motivationen (Porter, 

Bigley & Steers 2003). Miljöchefens upplevelse är att det ibland varit svårt att 

prioritera saker eftersom hennes arbetsplats är i båda kommunerna och hon har känt 

sig otillräcklig. Miljöchefen upplever förmodligen att hon inte kan tillfredsställa 

medarbetarnas behov. Tolkningsvis har hon en önskan om att utöva mer av 

egenskaper som är karaktäristiska för en ledare, men tiden är alldeles för begränsad i 

Kommun 1. Precis som flera medarbetare uttrycker hinner hon endast med de typiska 

chefsuppgifterna och får åsidosätta kommunikation samt andra viktiga delar som är 

viktiga för den inre motivationen och därmed medarbetarnas inställning.  

 

Flera författare argumenterar för betydelsen att skapa bra relationer mellan chefen 

och medarbetarna (Sveningsson & Alvesson 2010; Uhl-Bien 2006). En medarbetare i 

Kommun 1 uttrycker att det måste vara lika frustrerande för Miljöchefen som för 

henne att de träffas så sällan. Chefen behöver ha kunskap om medarbetarna och deras 

behov (Andersson & Tengblad 2014/2014;  Uhl-Bien 2006). När kunskapen finns 

kan arbetet göras mer meningsfullt och då blir också medarbetaren mer engagerad, 

enligt Andersson och Tengblad (2014/2014). Medarbetarna i Kommun 1 säger att de 

prioriteras mindre än medarbetarna i den andra kommunen eftersom Miljöchefens tid 

i Kommun 1 är begränsad. Det har en positiv effekt på medarbetare att känna sig 

uppskattade (Mayo 1949/2007), vilket brister om chefen inte är närvarande. Med en 

mer närvarande chef kunde medarbetarnas behov tillgodoses i större utsträckning så 

deras arbete och kanske hela samverkan hade känts mer meningsfull. Enligt 

Blomquist och Röding (2010) är det svårare för en ledning att arbeta med den inre 

motivationen än den yttre. Därför är det speciellt viktigt att chefen är närvarande och 

visar uppskattning till medarbetarna. Uppmärksamhet och uppskattning är element 

som kan öka den inre motivationen enligt Porter, Bigley och Steers (2003) och Mayo 

(1949/2007). Om det redan i ett utgångsläge är svårt att arbeta med medarbetarnas 

inre motivation ter det sig svårare i Kommun 1 där Miljöchefen är på plats så lite. 

Det kan således vara en förklaring till varför medarbetare har behovet av att ha en 

mer närvarande chef.  

 

Enligt Uhl-Bien (2006) och Sveningsson och Alvesson (2010) är det viktigt att ha bra 

relationer mellan chefen och medarbetarna, vilket upplevs svårt för medarbetarna i 
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Kommun 1, förutom medarbetaren med delad tjänstgöring. Han säger att en positiv 

faktor med den delade tjänstgöringen i de båda kommunerna är att nästan alltid vara 

på samma ställe som chefen. Det förefaller sig naturligt att relationen till chefen 

skiljer sig mellan medarbetarna i Kommun 1 och medarbetaren med delad 

tjänstgöring eftersom arbetstiden tillsammans med chefen är så olika. Medarbetaren 

med delad tjänstgöring ser det mest positiva med samverkan att vara nära chefen och 

medarbetarna ser frånvaron av chef som det mest negativa med samverkan. Det här 

visar hur viktigt det är med en fysiskt närvarande chef. Medarbetaren med delad 

tjänstgöring är också generellt positivt inställd till samverkan och har svårt att hitta 

nackdelar. Eftersom han ofta arbetar på samma plats som chefen kan han få det 

organisatoriska stöd som Eisenberger och Stinglhambers (2011) förklarar är viktigt 

för att få en positiv inställning till sin organisation. Det är motsatt till den 

medarbetaren i Kommun 1 som uttrycker att stödet från hennes organisation varit 

dålig. Hon menar att ingen stått upp för deras sätt att arbeta i samverkan trots att de 

har andra förutsättningar än den andra kommunen. En konsekvens kan då bli att det 

inte finns någon person i ledande position att känna sig trygg med i Kommun 1.  

 

7.3.3 Kommunikation – ett viktigt redskap för motivation 

Sveningsson och Alvesson (2010) och Uhl-Bien (2006) argumenterar också för 

betydelsen att chefer och medarbetare ska ha en bra relation för att även öka trivseln. 

För att förbättra kommunikationen och relationerna har några medarbetare förslag att 

träffas mer och det framkommer ett önskemål om arbetsplatsträffar ihop för att öka 

gemenskapen. Medarbetarens önskemål står i likhet med det Porter, Bigley och 

Steers (2003) skriver om behovet av att känna samhörighet och är en central faktor 

för den inre motivationen. Mayo (1949/2007) och Bhanthumnavian (2003) har i 

studier kommit fram till att uppmärksamhet och emotionellt stöd är viktigt för 

medarbetare. Kitchen (1997) beskriver den interna kommunikationen som viktig för 

att skapa goda relationer. Det är tydligt att medarbetarna i Kommun 1 har behov av 

och saknar aktiviteter som har med den inre motivationen att göra. Ledningen har 

inte förmedlat syfte, konsekvenser och förutsättningar ordentligt från början, vilket 

gör att medarbetarna snarare känner sig åsidosatta än delaktiga. En ökad delaktighet 

hade förmodligen kunnat ändra deras inställning eftersom det kan vara viktigt för 

medarbetare. När ledningen inte involverar medarbetarna kan de gå miste om 

värdefull kunskap och erfarenheter, vilka kan underlätta samverkan. Det är 
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medarbetarna som utgör den operativa kärnan och ska utföra arbetsuppgifter i 

verksamheten, vilka sedermera är avgörande för om servicen till medborgarna och 

kraven upprätthålls. 

 

Medarbetaren i Kommun 1 har förslag om att ha en personalansvarig chef i 

kommunen som inte är specialist på miljö, men ändå har bra ledaregenskaper. Det 

ger medarbetarna möjlighet att få en daglig kontakt med sin chef samt ett 

organisatoriskt stöd i enlighet med Eisenberger och Stinglhambers (2011) 

beskrivning. Andra medarbetare uttrycker också att de saknar en ledare, men 

betraktar det ändå positivt att ha en chef med specialistkunskaper. Det här visar i 

likhet med teorier att medarbetare har behov av att känna uppskattning och få ett 

emotionellt stöd av chefen (Porter, Bigley & Steers 2003; Mayo 1949/2007; Basford, 

Offerman & Wirtz 2012; Bhanthumnavian 2003). Eftersom medarbetarna tycker det 

är positivt med en chef som har specialistkunskaper kan den typen av stöd kopplade 

till verksamheten vara värdefull och upprätthållas. Samtidigt saknas andra typer av 

stöd som inte är direkt relaterade till specifika arbetsuppgifter. Eftersom Miljöchefen 

i dagsläget ständigt måste förhålla sig till två kommunchefer tror Kommunchefen i 

Kommun 1 att en lösning i framtiden kan vara att övergå till mer organiserad 

samverkan. Miljöchefen själv har upplevelse att det är och har varit en utmaning som 

fått henne att utvecklats, en faktor som enligt Porter, Bigley och Steers (2003) 

påverkar den inre motivationen.  

 

Miljöchefen nämner inte direkt några nackdelar med samverkan som har med henne 

själv att göra. Det är förmodligen för att hon stimuleras av den arbetssituation hon 

har. Däremot pratar hon om svårigheterna med att vara tillräcklig, men då är det 

utifrån medarbetarnas behov. Miljöchefen ser sin arbetssituation som utmanande och 

det kan bero på att hon ska utveckla samverkan och arbetar mot att utöka samarbetet. 

Det är dock något som medarbetarna inte nämner, utan ett utökat samarbete och 

kommunikation är beskrivet som ett önskemål. Det kan tyda på att Miljöchefen inte 

förmedlat de framtida planerna. Kommunikation är, enligt Heide, Johansson och 

Simonsson 2012 och Falkheimer & Heide 2007, ett viktigt redskap för att anställda 

ska acceptera organisationers mål och översätta målen till handling.  
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I Kommun 1 upplever inte en av medarbetarna att kommunikationen som sker 

mellan medarbetare och ledning är prioriterad. Av den anledningen är det inte svårt 

att förstå varför medarbetarna inte nämner något om en utvecklande samverkan. 

Kommunikation är beskrivet som en grundläggande förutsättning för att 

organisationer ska fungera och utvecklas (Falkheimer & Heide 2007; Heide, 

Johansson & Simonsson 2012; Strid 1999; Tufvesson 2008; Weick 1995). Även 

medarbetaren betraktar kommunikationen som ett viktigt redskap. Kontakten på 

medarbetarenivå, vilket kan liknas med horisontell kommunikation, upplevs som 

nästintill obefintligt. Kommunikationen som medarbetarna beskriver är i enlighet 

med vad många författare benämner som horisontell kommunikation (Miller 2012; 

Tufvesson 2008; Strid 1999). Medarbetaren tror att kommunikation kan skapa bättre 

sammanhållning, men det prioriteras inte idag.  

 

Kommunikation handlar om gemenskap och människans samspel med omgivningen 

(Blomquist & Röding 2010; Heide, Johansson & Simonsson 2012) och är även ett 

redskap för att integrera en organisation och hålla den samman (Strid 1999). 

Eftersom kommunikationen mellan medarbetarna upplevs som bristfällig kan det 

vara ett skäl till att sammanhållningen inte är så bra. Enligt Bhanthumnavian (2003) 

är det viktigt att få ett emotionellt stöd, vilket kan skapa sammanhållning. En 

upplevelse en medarbetare har är att samverkan endast handlar om inhyrning av 

tjänst i Kommun 1. När chefen är på plats måste de mest akuta ärenden prioriteras. 

Därmed finns det lite tid över för att arbeta med relationer och skapa 

sammanhållning. Medarbetaren påtalar också att det varit många som varit 

sjukskrivna eller slutat senaste tiden på hela avdelningen. Det är en annan diskussion 

än vår studie om samverkan och det går inte att dra en slutsats till varför det är så. 

Det är intressant att en medarbetare nämner det och en ökad personalomsättning 

skulle kunna vara en konsekvens av en samverkan. Eftersom studien har visat att 

chefens närvaro är betydelsefull för medarbetarnas behov kan en sviktande 

motivation till att arbeta i samverkan mellan de två kommunerna vara begriplig. 
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8 Slutsats 

I det här kapitlet kommer vi diskutera de områdena i vårt resultat som framstår vara 

de främsta svårigheterna vid interkommunal samverkan. Vidare kommer vi att ge 

förslag till åtgärder som kan förhindra de svårigheter som identifierats. 

Avslutningsvis kommer vi redogöra för vårt bidrag till framtida forskning samt 

studiens praktiska och teoretiska relevans. 

 

8.1 Interkommunal samverkan 

I inledningskapitlet är interkommunal samverkan framhållet som en lösning på små 

kommuners utmaningar för att de ska kunna fullgöra sina åtaganden. Det är en fördel 

för mindre kommuner att samverka när de behöver bli starkare och ha fler mandat i 

regionala sammanhang. Vår uppfattning är att en samverkan blir ett alternativ när 

kommuner står inför akuta problem att lösa. Befolkningen minskar i de redan små 

kommunerna, vilket även uppmärksammades i vår studie som ett problem med 

sjunkande befolkningsunderlag. Det innebär att problemen kommer kvarstå och vi 

ställer oss frågan om samverkan är en hållbar lösning för små kommuner. Vi 

ifrågasätter oss om kommunerna verkligen är egna kommuner med självstyre när de 

behöver vara beroende av andra kommuner genom samverkan för att kunna fullgöra 

sina offentliga åtaganden och tillgodose medborgarnas behov. I vår fallstudie 

framkommer även att Kommuncheferna inte betraktar samverkan som en långsiktig 

lösning, utan tror snarare att regionindelning och kommunsammanslagningar 

kommer bli helt nödvändigt. Interkommunal samverkan kanske endast är en fas 

vidare till nästa steg och behöver därför utvecklas till någonting mer. Det här är en 

samhällspolitisk debatt vi inte kommer diskutera vidare i vår rapport. Vi anser dock 

att det är en viktig diskussion för vidare forskning och är en debatt som borde få 

större engagemang hos kommunpolitiker för framtida samverkan.   

 

Kommuner är en central del för samhällets funktion och, som redovisat i studiens 

inledande kapitel, hävdar många att samverkan är en lösning på de små 

kommunernas utmaningar. Vi finner det således viktigt att samverkan fungerar för att 

kommunerna ska kunna tillgodose medborgarnas behov. Att sedan få samverkan att 

fungera effektivt är lättare sagt än gjort och teoretiker påvisar att risken för att 

misslyckas är stor. Eftersom det är många individer som är beroende av en 
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fungerande samverkan anser vi att det är underligt att forskningen inom området är 

förhållandevis begränsad. Enligt vår åsikt bör samverkan studeras ytterligare 

eftersom fenomenet alltmer ökar och det är essentiellt att samverkan fungerar. Vid 

vidare studier kan fler problemområden identifieras och därmed är det sedan lättare 

att förebygga de svårigheter när vetskapen om dem finns. I vår studie om 

interkommunal samverkan har flera problemområden uppmärksammats. De främsta 

orsakerna till svårigheter i samverkan framgår vara: 

 

 Kommunernas olika förutsättningar för samverkan 

 Otydlighet i syfte, avtal och arbetsfördelning 

 Medarbetarna involveras inte i processen 

 

För att förebygga svårigheter med interkommunal samverkan presenterar vi följande 

åtgärder: 

 

 Utföra en konsekvensbedömning innan samverkan ingås 

 Tydlighet i avtal gällande målsättning, ansvars- och arbetsfördelning 

 Inkludera medarbetarna i samverkansprocessen och uppmärksamma deras 

behov genom regelbundna utvärderingar 

 

8.2 Avtalets tydlighet och innehåll 

Resultatet av studien har visat att det bör finnas ett behov av att samverka hos 

samtliga aktörer innan samverkan ingås. Det ska vara ett effektivt och ekonomiskt 

alternativ för att tillhandahålla nödvändiga resurser eller tillgångar. Interkommunal 

samverkan är ett komplext område som involverar många individer och inkluderar ett 

flertal aspekter, vilka påverkar samverkansprocessen. Vi anser det därför viktigt att 

ha en konsekvensbedömning redan innan samverkan ingås. Syftet med 

konsekvensbedömningen är att evaluera huruvida samverkan är den bästa lösningen 

på att tillgodose kommunernas behov samt vilka förutsättningar parterna har. I 

studien uppmärksammades betydelsen av att diskutera ordentligt vad kommunerna 

vill samt lösa praktiska problem innan ett avtal ingås. Samverkan ska vara en 

ömsesidig vinning och det är därför viktigt att noggrant kartlägga från början vilka 

mål, idéer och förutsättningar kommunerna har för att samverka. Två kommuner som 

ligger geografisk nära och ingår i definitionen små kommuner kan ha olika 
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utgångslägen i samverkan. Skillnad i invånarantal, resurstillgångar och 

ambitionsnivå har inverkning på deras olika förutsättningar till att samverka. 

Förutsättningarna och resurser bör kartläggas och ett system med gemensam struktur 

och synssätt på mål och visioner i verksamheten bör skapas. Därför är klarhet i 

målsättningar, syften och ansvarsfördelning i avtalet en betydande åtgärd för att 

förebygga liknande svårigheter som kan uppstå.  

 

Det finns inget regelverk och riktlinjer för hur man utformar samverkansavtal och 

vad det ska innehålla vilket kan göra det svårt att skriva ett avtal som inkluderar alla 

olika områden. Medarbetarna och samtliga involverade i samverkan bör informeras 

och ta del av avtalets innehåll. I vår studie framgick det att otydlighet i avtal och 

arbetsfördelning var de främsta orsakerna till svårigheter i samverkan. Avtalets 

otydlighet om Miljöchefens arbetsuppgifter förorsakade osäkerhet bland 

medarbetarna vilket låg till grund för den rådande problematiken i samverkan.  Det 

är därför betydande att även konkret specificera arbetsuppgifterna och inte endast 

skriva de övergripande ansvarsområden i avtalet.  

 

Ibland är samverkan en förhastad lösning på akuta problem, vilket även framkom i 

det fallet vi studerade. Om förarbetet, konsekvensbedömningen samt struktur och 

strategi kartläggs och planeras ordentligt från början kan eventuella problem och 

förhinder undvikas. Om samverkan ingås för att vara en akutlösning kan det innebära 

att inte båda kommuners ömsesidiga intresse beaktas. Det kan resultera i att utbytet 

inte blir ömsesidigt eftersom samverkan i första hand handlar om att lösa ett 

problem. Grundligt förarbete ger bättre förutsättningar för en hållbar och långsiktig 

samverkan.  

 

I studien framgick det att behovet i verkligheten var annorlunda än vad avtalet 

reglerade. Det kan vara svårt att bedöma konsekvenser och förutsäga hur utfallet 

kommer att bli innan samverkan ingås. Regelbundna utvärderingar kan vara ett sätt 

att uppmärksamma problem och därmed vidta åtgärder för att lösa problemen. Vi 

anser att medarbetarnas roll i samverkan är betydande för verksamhetens funktion, 

deras perspektiv och behov bör därför inkluderas i utvärderingen. Medarbetarnas 

behov bör tas i beaktning när samverkan utformas och i processen för att samverkan 

ska bli mer effektiv.  
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8.3 Involvera alla i processen 

I vår studie hade vi avsikten att inkludera alla som är direkt involverade i samverkan 

eftersom vi ville förstå hur samverkan fungerar i olika hierarkiska nivåer. Vi anser att 

alla involverade har en betydande roll i samverkan och blir påverkade av 

förändringen i varierande grad. I studien framkommer det att interkommunal 

samverkan är en top down-formation och sällan inkluderar den operativa kärnan i 

samverkansprocessen. Inställningar och attityder till samverkan är betydligt mer 

positiva i de övre nivåerna av hierarkin än i de lägre. Även kunskap och information 

om hur samverkan fungerar samt kommunikationen visar sig brista bland 

medarbetarna vilket kan inverka på deras inställning till samverkan. Resultatet av 

studien har visat betydelsen av att inkludera medarbetarna och deras behov i 

samverkansprocessen. Information om syftet till samverkan, visioner, avtalets 

innehåll, ansvarsfördelning, deltagande i utvärderingar och resultatet samt 

kommunernas förutsättningar är sätt att inkludera medarbetarna i processen så att 

samverkan upplevs som meningsfull.  

 

Medarbetarna har en betydande roll och påverkas i deras dagliga arbete av de 

organisatoriska förändringarna en samverkan medför. Redan vid utförandet av 

konsekvensbedömningen innan samverkan ingås bör medarbetarnas behov 

inkluderas. På så vis blir medarbetarnas behov uppmärksammade och kan skapa en 

effektiv samverkan i alla organisatoriska led. I studien framkom det att medarbetarna 

i båda kommunerna upplevde svårigheter med en frånvarande chef, vilket även har 

haft en inverkan på samverkan. Medarbetarna utgör den operativa kärnan  i 

organisationen som utför arbetet i verksamheten. Om samverkan är otydlig och 

medarbetarna inte mår bra eller har en trivsam arbetsmiljö kan det resultera i att de 

blir demotiverade och påverka prestationerna. Det är medarbetarna i den operativa 

kärnan som fysiskt utför de arbetsuppgifter som avgör om kommunerna uppfyller 

lagkraven och erhåller god service till medborgarna. Därför är det betydande att ta 

hänsyn till medarbetarnas behov och inkludera dem i processen för att samverkan ska 

bli framgångsrik.  
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8.4 Vårt bidrag till framtida forskning 

I studien har vi sett många samband mellan generella samverkansteorier och vårt fall 

av interkommunal samverkan. Resultatet av studien har, i likhet med tidigare 

forskning och teorier, visat att samverkan har ett flertal problemområden och är 

komplext. Kunskapsläget om hur interkommunal samverkan fungerar i praktiken är 

ett bristfälligt forskningsområde. Det som gör interkommunal samverkan viktigt att 

studera är eftersom fenomenet ökar. En väl fungerande samverkan är betydande för 

samhällets funktion eftersom kommuner är en central del och många individer 

berörs. Vår studie har därför bidragit med att identifiera problematiska områden samt 

genererat i åtgärder för att förebygga svårigheter med samverkan. För att samverkan 

ska vara en långsiktig och hållbar lösning på de små kommunernas utmaningar bör 

problematiken med samverkan därför lyftas i den politiska debatten och få större 

engagemang hos kommunpolitiker för framtida samverkan. Samhället utvecklas och 

urbaniseringen ökar vilket drabbar de små kommunerna. Interkommunal samverkan 

blir lösningen på problemen och det är därmed angeläget att samverkan fungerar väl.  

 

Det är även viktigt att utveckla forskningen inom området för att skapa effektiva och 

hållbara lösningar. Vår studie har bidragit till att uppmärksamma hur viktigt det är 

med tydlighet i avtalet samt att se till medarbetarnas behov och ha bra 

kommunikation i alla hierarkiska led av kommunen. Även om beslutet om 

samverkan sker på en högre nivå i organisationen är det betydande att förmedla syftet 

med samverkan, involvera medarbetarna och ta hänsyn till deras behov. En aspekt vi 

har uppmärksammat som en anledning till komplexiteten med samverkan är att det 

finns stora olikheter mellan små kommuner som försvårar samarbetet.  

 

Interkommunal samverkan kan utföras på många olika sätt, var vi har 

uppmärksammat några problemområden som är specifika för vårt fall angående 

delade tjänster. Oavsett om vad man samverkar om måste avtalet tydligt utformas 

och innehålla specifika arbetsuppgifter för att undvika missförstånd. Till framtida 

forskning kan flera fall studeras för att uppmärksamma olika problemområden samt 

utveckla fler förslag till åtgärder. Åtgärder bör testas och studeras för att utöka 

kunskapen om vilka metoder som fungerar samt hur interkommunal samverkan på 

bästa sätt kan utformas. Nästa steg i forskningen är att skapa konkreta metoder för 

hur medarbetarna kan involveras och utforma effektiva åtgärder som ger resultat.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 

Intervjufrågor Medarbetare 
- Hur länge har du arbetat på miljöverksamheten i kommun X? 

- Vilka förväntningar hade du på samverkan? 

- Vad är syftet med samverkan, enligt din uppfattning? Är det olika för varje 

kommun? 

- Upplever du att avtalet följs som ingicks vid samverkan, är avtalet tydligt nog? 

- Upplever du att arbetsfördelningen är tydlig,? Har du en uppfattning av vad som 

är chefens ansvar och arbetsuppgifter? 

- Har dina arbetsuppgifter förändrats efter ni ingick samverkan? I så fall hur? 

- Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan de involverade i 

samverkan? 

- Hur upplever du att samarbetet fungerar, både inom din egna kommun samt 

mellan de två kommunerna? 

- Vad finns det för externa faktorer som påverkar samarbetet?  

- Hur fungerar samverkan enligt din uppfattning? 

- Vilka positiva erfarenheter av samverkan har du?  

- Vilka negativa erfarenheter av samverkan har du? Har arbetet blivit lidande? Vad 

går det att identifiera för brister?  

- Vad finns det för förbättringsmöjligheter? 

- Vilka faktorer tror du kan försvåra samverkan mellan två kommuner?  

- Vad anser du är viktigast för att två kommuner ska kunna samverka på ett bra 

sätt?  

- Finns det något du vill tillägga? 

 

Intervjufrågor Medarbetare med delad tjänstgöring 

- Hur länge har du arbetat över två kommuner? 

- Hur länge har du arbetat på miljöverksamheten i kommun X? 

- Vilka förväntningar hade du på samverkan? 

- Hur fungerar det att arbeta över två kommuner? 

- Vad är syftet med samverkan, enligt din uppfattning? Är det olika för varje 

kommun? 

- Upplever du att avtalet följs som ingicks vid samverkan, är avtalet tydligt nog? 

- Upplever du att arbetsfördelningen är tydlig,? Har du en uppfattning av vad som 

är chefens ansvar och arbetsuppgifter? 

- Har dina arbetsuppgifter förändrats efter ni ingick samverkan? I så fall hur? 

- Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan de involverade i 

samverkan? 

- Vad finns det för externa faktorer som påverkar samarbetet?  

- Hur fungerar samverkan enligt din uppfattning? 

- Vilka positiva erfarenheter av samverkan har du?  

- Vilka negativa erfarenheter av samverkan har du? Har arbetet blivit lidande? Vad 

går det att identifiera för brister?  

- Vad finns det för förbättringsmöjligheter? 

- Vilka faktorer tror du kan försvåra samverkan mellan två kommuner?  

- Vad anser du är viktigast för att två kommuner ska kunna samverka på ett bra 

sätt?  

- Finns det något du vill tillägga? 
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Intervjufrågor Chef Miljöverksamheten 
- Hur länge har du arbetat som Miljöchef? 

- Vad har du för arbetsuppgifter/ansvar - är det tydligt? 

- Hur fungerar det att arbeta över två kommuner? 

- Hur länge har du arbetat på miljöverksamheten i kommun X? 

- Vilka förväntningar hade du på samverkan? 

- Vad är syftet med samverkan, enligt din uppfattning? Är det olika för varje 

kommun? 

- Upplever du att avtalet följs som ingicks vid samverkan, är avtalet tydligt nog? 

- Upplever du att arbetsfördelningen är tydlig?  

- Har dina arbetsuppgifter förändrats efter ni ingick samverkan? I så fall hur? 

- Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan de involverade i 

samverkan? 

- Vad finns det för externa faktorer som påverkar samarbetet?  

- Hur fungerar samverkan enligt din uppfattning? 

- Vilka positiva erfarenheter av samverkan har du?  

- Vilka negativa erfarenheter av samverkan har du? Har arbetet blivit lidande? Vad 

går det att identifiera för brister?  

- Vad finns det för förbättringsmöjligheter? 

- Vilka faktorer tror du kan försvåra samverkan mellan två kommuner?  

- Vad anser du är viktigast för att två kommuner ska kunna samverka på ett bra 

sätt?  

- Finns det något du vill tillägga? 

 

Intervjufrågor Kommunchef 

- Hur länge har du arbetat som kommunchef?  

- Upplever du det som en utmaning med en befolkningsmässigt liten kommun? 

Hur skulle du beskriva utmaningarna? Finansiella, demografiska, geografiska 

kunskap? 

- Hur ser du på samverkan mellan kommuner? Är det en tillräcklig lösning på 

kommunala svårigheter och utmaningarna? 

- Hur betydelsefullt är samverkansarbetet för din kommun? På vilket sätt? 

- Vilka faktorer tror du kan försvåra samverkan mellan två kommuner? 

- Vad anser du är viktigast för att två kommuner ska kunna samverka på ett bra 

sätt? 

 

- Samverkan mellan kommunerna 

- När tecknades samverkansavtalet och vem tog initiativet till samverkan? 

- Vad var syftet med att ni ingick samverkan? 

- Upplever du att avtalet följs, är avtalet tydligt nog? 

- Vad är miljöchefens arbetsuppgifter? 

- Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan de involverade i 

samverkan? 

- Vad finns det för externa faktorer som påverkar samarbetet? 

- Hur upplever du att samverkan har fungerat i miljöverksamheten? 

- Vilka positiva erfarenheter av samverkan har du? 

- Vilka negativa erfarenheter av samverkan har du? Vad går det att identifiera för 

brister? 

- Vad finns det för förbättringsmöjligheter? 

- Finns det något du vill tillägga? 
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Bilaga B Enkät 
 

Interkommunal samverkan mellan miljöverksamheterna  

 

 

Enkätundersökning 

 

Vi är tre studenter från Linnéuniversitet i Kalmar som skriver en 

kandidatuppsats om kommuner som samverkar. Syftet med studien är att 

öka förståelsen för interkommunal samverkan för att identifiera faktorer 

som kan påverka samarbetet mellan kommunerna så att framtida 

problematik vid samverkan kan förebyggas. Enkäten innehåller fem 

frågor om hur du upplever miljöverksamheternas samverkan mellan 

kommunerna. Du är fri att använda så stort utrymme du behöver för att 

formulera och uttrycka dina tankar och åsikter. Studien omfattas av 

etiska principer och vi garanterar din anonymitet. Deltagandet är 

frivilligt men din medverkan är betydelsefull för vår studie och framtida 

samverkansprocesser.  

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning, 

Stina Andersson, Charlotte Cohn & Mathilda Eriksson 
 

1. Vad är syftet med samverkan, enligt din uppfattning? 

 

 

2. Hur upplever du situationen att chefen är chef i två kommuner/två 

verksamheter? 

 

 

3. Hur upplever du att samverkan har fungerat i verksamheten?  

 

- Positiva erfarenheter 

- Negativa erfarenheter 

 

 

4. Vilka förslag har du på förbättring till samverkan? 

 

 

5. Är det något du vill tillägga? 

 


