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Abstract:  

 

The integration policy is a changing policy area that also indirectly affects many 

other policy areas. Within the integration policy, there is no clear steering from the 

national government and responsibility is divided between municipalities and 

regions. The Dalarna Region together with the County Administrative Board runs 

the agreement "Vägen in", which is a regional collaboration project in Dalarna, 

which is based on networks. Governance is a form of collaborative model that is 

becoming increasingly common in today's society in order to handle complex 

societal problems, previous research shows that there is a democratic problem in 

governance, while others argue that the governance model can be seen as 

something necessary and from other perspectives more democratic. 

 

The purpose of this study based on interviews of involved actors in the "Vägen in" 

project with a focus on Falu municipality, is to find out how collaboration works 

within the regional collaboration project. The study's questions also concern 

positive aspects for involved actors and challenges that exist with collaboration 

management. It is about added value for every involved actor. Governance can in 

many ways be seen as positive for managing the challenge of integration. 

 

There is a democratic problem within governance as a collaboration model, which 

is about lacking a democratic representation in the execution of the policy. 

However, this can be legitimized on the basis of other mechanisms. However, a 

risk with the collaboration model seems to be that the network becomes brittle and 

personal, and that there is a political ambiguity. 

 

 

 

 

Nyckelord: Governance, nätverk, samverkansstyrning, demokrati, legitimitet, 

integration 
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1. Inledning 
 

 
1.1 Introduktion 

 

I samband med flyktingkrisen år 2015 har hela världen stått inför en stor utmaning. 

Sverige hade 162 877 asylansökningar år 2015, en siffra som senare kommit att 

sjunka (Migrationsverket, 2015). Med tanke på den andel människor som kommit 

till Sverige krävs en bra integrationspolitik för att få dessa människor att komma in 

i samhället, vilket gäller inom flera olika politikområden. Det finns många 

utmaningar med integrationen, dels i frågan om nationell styrning och hur 

kommuner handskas rent praktiskt med mottaganden av nyanlända. Dessutom finns 

en växande främlingsfientlighet i samhället.  

 

Region Dalarna har i samarbete med Länsstyrelsen Dalarna startat projektet ”Vägen 

in” som är ett regionalt samverkansprojekt mellan kommunala och regionala 

aktörer. ”Vårt mottagande ska ske med respekt för de mänskliga rättigheterna och 

utifrån de demokratiska värdena. Ett framgångsrikt Dalarna är ett län där alla 

medborgare har lika rättigheter och möjligheter” (Region Dalarna, 2015:4). För att 

lyckas med detta har projektet inriktats på fem övergripande områden: arbete, språk 

och utbildning, hälsa, bostad och social sammanhållning och delaktighet (Region 

Dalarna, 2015). 

 

1.2 Problemformulering  

 

”Vägen in” projektet är ett exempel på ett styrsätt som inom statsvetenskapen kallas 

för governance. Tidigare forskning visar att governance som styrningsmodell blir 

allt vanligare. Governance handlar om att utveckla nya former för samspel mellan 

olika samhällsaktörer. Detta används främst för att hantera svårlösta, samtida 

samhällsproblem (Hedlund & Montin, (2009:7-8). Staten använder idag flera olika 

styrningsmodeller beroende på vilket politikområde det handlar om. 

Handlingsplaner, överenskommelser samt statsbidrag blir allt vanligare vid sidan av 

tvingande styrmedel (statlig reglering). Det ger en ändrad relation mellan 

kommuner, regioner och staten. Det skapas även utrymme och möjligheter för andra 
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aktörer att påverka hur politiken utformas och implementeras på regional/lokal nivå 

(Hedlund & Montin, 2009:14).  

 

Studier har påvisat att det finns demokratiska brister med governance som 

styrningsmodell (Hedlund & Montin, (2009:7-8). Men det finns även teorier om att 

denna styrningsform kan ses som positivt och som något nytt och behövligt i dagens 

samhälle och i vissa fall kan vara mer demokratisk än tidigare modeller (Hedlund & 

Montin, 2009:27). Hysing och Olsson (2009) nämner även i sin artikel 

”Kommunalpolitisk styrning i förändring” att det behövs fortsatt forskning om hur 

olika typer av aktörer/tjänstemän praktiskt arbetar inom nätverk (Hysing & Olsson, 

2009).   

 

Att studera ett regionalt/lokalt samverkansprojekt är därför intressant samt kan 

användas för att se hur styrningsmodellen och samverkan fungerar och vilka 

möjligheter den ger, samt att uppmärksamma vilken eventuell problematik samt 

möjligheter som finns och även kan finnas inom andra politikområden eller i andra 

regioner/kommuner.   

 

1.3 Syfte  

 

Det övergripande syftet med denna studie är att studera det regionala 

samverkansprojektet ”Vägen in” för att få kunskap om hur denna styrningsmodell 

fungerar för olika inblandade aktörer med fokus på Falu kommun. I mer konkreta 

ordalag är syftet att få en inblick i hur detta projekt fungerar i praktiken samt vilka 

utmaningar och möjligheter som finns med governance som styrningsmodell.  

 

1.4 Frågeställningar 

 

1. Hur fungerar samverkan inom det regionala samverkansprojektet ”Vägen in”? 

2.  Vilka positiva effekter kan samverkansstyrning ge inblandade aktörer i ”Vägen 

in” projektet? 

3. Vilka utmaningar finns med styrningsmodellen inom ”Vägen in” projektet, i en 

fråga om legitimitet och demokratisk förankring?  
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Genom intervjuerna i denna fallstudie kan vi lära oss hur regional samverkan 

fungerar i praktiken för en specifik kommun. Även om generaliseringsanspråken är 

små bidrar denna studie ytterligare till det gemensamma kunskapsbygget om just 

samverkan som styrningsmodell.  
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2. Bakgrund 
 

 

2.1 Överenskommelsen ”Vägen in”  

 

”Vägen in” är ett regionalt samverkansprojekt för integration av nyanlända i 

Dalarnas län. Målet är att skapa ett framgångsrikt Dalarna där alla ska ha lika 

förutsättningar och möjligheter. En mångkulturell sammansättning ses som en 

tillgång och mottagande av nyanlända ska ske med respekt för mänskliga rättigheter 

och de demokratiska värdena. Projektet framhåller även aspekten att kunna säkra 

framtidens välfärd och att integrationen är ett viktigt inslag för att trygga 

kompetensförsörjningen i länet. Men mottagandet utgör även utmaningar som 

tillsammans ska lösas med hjälp utav samverkan mellan olika aktörer. Statliga, 

kommunala, lokala och även privata aktörer behöver arbeta åt samma håll, men även 

frivilligorganisationer och civilsamhället behövs inkluderas (Region Dalarna, 

2015). Grundförutsättningen för ett inkluderande och bra mottagande är att få ett 

helhetsperspektiv och få en fungerande samverkan och samordning av samhällets 

insatser, samt att det behövs skapas ett större samarbete över kommungränserna 

(Region Dalarna, 2015).  

 

Projektet drivs av Region Dalarna i samarbete med länsstyrelsen. Projektet är 

inriktat på fem övergripande områden. Vägen till arbete, språk och utbildning, god 

och jämlik hälsa, bostad, och social sammanhållning och delaktighet. Inom dessa 

områden har olika strategier tagits fram för vart man vill nå med samverkan samt 

vilka aktörer och parter som är involverade (Region Dalarna, 2015). I projektplanen 

för 2018-2020 lyfts det fram att Dalarna har haft en svår uppgift för att både 

kortsiktigt och långsiktigt ta hand om nyanlända som kommit till länet. Dalarna var 

ett län som tog emot flest asylsökande i förhållande till sin befolkningsmängd, och 

detta kräver ett stort arbete som ska följas upp av ett bra etablerings och 

integrationsarbete (Region Dalarna, 2018). 

 

Ett gemensamt kansli ska inrättas för att kunna följa upp, driva och stödja 

integrationsarbetet på den regionala nivån, för att lättare kunna komma till handling 

och uppfylla målen. Kansliet behövs växa och utvecklas för att få en ökad 
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effektivitet och öka takten på förankring och implementering.  Kansliet ska stödja 

befintliga aktörer i deras arbete men även vara öppna för nya aktörer. Samverkan 

ska bygga på öppenhet för att skapa förmågan att ta vara på allas kompetenser och 

olikheter, samarbetet ska minska dubbelarbete och ge synergivinster (Region 

Dalarna, 2018). 

 

2.2 Integrationen i Falu kommun 

 

Falu kommun är en av Dalarnas största kommuner och har haft en stor utmaning 

med integrationen. Integrationsarbetet handlar om att ta emot nyanlända som 

kommer till Falu kommun för att dessa individer ska välkomnas och integreras i 

samhället. Först själva mottagandet med bosättning och samhällsinformation, sedan 

handlar det om integrationsskapande aktiviteter. Det är en del i att bredda kunskapen 

om nyanlända och skapa en bra värdegrund för alla. Till exempel arrangeras 

cykelkurser, körkortsteori inblandat med sociala koder eller hälsokurser. Detta kan 

ske i samverkan med olika aktörer från bland annat civilsamhället, i olika aktiviteter 

eller aktivitetsmässor (Berglund & Mujic, 2019). 

 

En annan viktig punkt för integrationsarbetet i Falu kommun handlar om 

kompetensförsörjning, där de nyanlända och integrationen spelar en viktig roll. För 

att trygga välfärden och en kommande arbetskraftsbrist. Arbetet med integrationen 

i Falu kommun varierar väldigt mycket, här lyfts samtalsämnen som en föränderlig 

värld. Flyktingmottagandet i Sverige har ändrats och det skapas nya utmaningar och 

förutsättningar hela tiden, från 2015 när mottagandet var som störst till att det nu 

avtagit. Det blir därför olika former av insatser som behövs och det behöver finnas 

en viss flexibilitet i verksamheten. Integrationsarbetet är föränderligt precis som 

samhället och dessutom ett är integrationen ett hett politiskt samtalsämne som 

påverkar flera olika politikområden (Berglund & Mujic, 2019). 

 

Nya politiska lagar tillkommer som kräver att den lokala och regionala 

verksamheten anpassas efter detta. Ensamkommande flyktingbarn som varit bosatta 

på HVB- hem växer upp, fyller 18 och behöver nya boenden och insatser.  
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Ett annat arbete inom kommunen är att driva dessa projekt, söka projektmedel samt 

hitta olika vägar för samverkan och samarbete samt hålla koll på nyheter samt vad 

som händer på den nationella och politiska nivån (Berglund & Mujic, 2019). 
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3. Metod  
 

 

3.1 Forskningsdesign 

 

I teoriprövande undersökningar finns ambitionen att pröva en teori i ett fall för att 

kunna uttala sig om flera olika fall. I teorikonsumerande studier används istället en 

teori för att få en förklaring för ett specifikt fall (Esaiasson et al, 2017). Vid valet av 

forskningsdesign kommer en teorikonsumerande design att användas. Den 

teoretiska modellen kommer att användas för att skapa en djupare förståelse för ett 

specifikt fall. Eftersom studien syftar till att undersöka och få insikter i hur 

tjänstemän inom det regionala samverkansprojektet fungerar i praktiken, samt med 

hjälp av teorin kunna förklara och sätta detta i relation till det specifika fallet. 

 

 

3.2 Fallstudie  

 

Studien är en fallstudie av Falu kommun. Val av kommun är en typ av 

bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menas att kommunen är vald på 

grund av att den finns tillgänglig nära forskaren, vilket är en vanlig metod att 

använda i organisationsstudier eller när kontakt med respondenter finns som är 

intressanta och inte tycker sig ha råd att missa. Men det finns också en nackdel när 

det gäller bekvämlighetsurvalet när det gäller generaliserbarheten (Bryman, 

2018:243-244).  

 

 

3.3 Material 

 

Studiens primära material består av intervjusvar ifrån nyckelpersoner i relation till 

studiens syfte. Denna typ av material passar väl för att skapa en djup förståelse för 

hur samverkan fungerar samt att identifiera utmaningar.  

 

3.3.1 Kvalitativa samtalsintervjuer 
 

För att undersöka om intervjuer är den bästa metoden i detta fall, behöver några 

frågor ställas. Frågorna handlar om hur väl intervjuer skulle kunna undersöka en 
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hypotes, alltså kunna komma fram till en slutsats och svara på frågeställningarna. 

Eller om det finns andra sätt som är möjliga för att få fram denna information. Det 

bör även tas ställning vilken form av intervjuer som är aktuella, vilket beror på 

vilken/vilka frågeställningar som ställts, vilka personer som intervjuas och vilka 

tekniker som används (Halperin & Heath, 2017:286). 

 

Det finns olika typer av intervjuer, både kvantitativa och kvalitativa i denna studie 

kommer kvalitativa samtalsintervjuer att användas. Detta på grund utav att de 

kvalitativa intervjuerna går mer på djupet och där ligger tyngden på 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Vid kvantitativa intervjuer är 

ett tydligt strukturerat genomförande det viktiga och att hamna utanför ramen kan 

ses som störande (Bryman, 2018:561). Men i detta fall för att mer kunna komma åt 

en eventuell problematik eller för att förstå vad det är egentligen som fungerar bra 

med samverkansmetoden är det bättre att använda djupintervjuer som ger bättre 

möjligheter för att ställa följdfrågor eller för att kunna hantera oväntad information.  

 

Det finns även olika sätt att strukturera och planera intervjuer. Strukturerade 

intervjuer används främst i kvantitativ forskning. De kvalitativa intervjuerna kan 

delas in i semi-strukturerade eller ostrukturerade. De ostrukturerade intervjuerna har 

mer övergripande teman som behandlas och har inga specificerade frågor planerade 

i en intervjuguide. De semi-strukturerade intervjuerna finns istället mer specifika 

frågor men samtidigt en frihet för personen att utforma sitt svar samt att frågorna 

inte behöver följa en specifik ordningsföljd (Bryman, 2018:563). 

Den vanligaste intervjuformen är semi-strukturerade vilket är en blandning av de 

båda, den kan kombinera de andra två. Vilken typ som används beror även på vilken 

typ av insamlingsteknik som ska användas för analys. Där strukturerade intervjuer 

lättare kan jämföras och där ostrukturerade lättare kan upptäcka nya saker (Halperin 

& Heath, 2017:289). I detta fall kan det vara en fördel med att använda semi-

strukturerade intervjuer. Två olika intervjuguider har legat till underlag för 

intervjuerna. Att två olika intervjuguider har använts beror på vilken roll inom 

”Vägen in” som aktörerna har haft. En intervjuguide är skapad för Falu kommun 

som är en involverad aktör i projektet, en annan guide för Region Dalarna och 
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Länsstyrelsen som har en mer samverkande roll. Intervjuguiderna har övergripande 

teman av semi-strukturerad karaktär och ett utrymme för följdfrågor har varit viktigt.  

 

Intervjuerna kan även ske på olika sätt, de kan ske över telefon, internet, i 

organiserade fokusgrupper eller ansikte mot ansikte. Här beror det på vilken tillgång 

som finns till vilka personer som ska vara med (Halperin & Heath, 2017:286). I detta 

fall är tillgång till människor som är involverade i detta projekt mest intressant, samt 

att dessa finns att tillgå inom regionen och ses därför som det bästa alternativet. 

Intervjuerna har skett ansikte mot ansikte i tysta lokaler och mötesrum och har 

spelats in för att stärka reliabiliteten i studien.  

 

När vanliga personintervjuer används är de bra med en typ av frågor där svaren kan 

vara mer öppna och där intervjuaren mer öppet har en dialog med respondenten och 

där det finns möjligheter för att ställa följdfrågor. Här finns även en möjlighet att 

läsa in respondenten och eventuellt lösa uppkommande problem eller ”icke- svar” 

under intervjuns gång. I denna intervjuform kan därför längre och mer detaljerade 

frågor ställas för att få en djupare kunskap i svaret (Halperin & Heath, 2017:286). 

Denna intervjuteknik har många fördelar men även en del nackdelar. De ger en 

större flexibilitet, men det kan vara svårare att tolka svaren (Halperin & Heath, 

2017:287).  

 

Det finns även en skillnad på om det är en respondent eller informantundersökning. 

En informantundersökning handlar om att få fram information om exempelvis en 

speciell händelse eller hur arbetet på en viss arbetsplats fungerar etc (Esaiasson et 

al, 2017:235).  I en informantundersökning finns inget värde i att ställa samma fråga 

till varje person utan det handlar mer om att få fram information som kan leda till 

nya eller mer specificerade frågor som kan ställas i följande intervjuer. Här är det 

svaren som sägs som används som källor och det är sedan svaren som ska granskas 

utifrån källkritiska principer. Denna metod är även bra att kombinera med 

dokumentstudier (Esaiasson et al, 2017: 236). I en respondentundersökning är det 

istället svarspersonerna som ställs i centrum, för att få reda på vad personerna själva 

tycker eller upplever ett visst fenomen (Esaiasson et al, 2017:236). Frågorna som 

ställts i denna studie har både en informant- och en respondentkaraktär. Konkreta 
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frågor som handlar om samverkan i praktiken är av informantkaraktär, men för att 

kunna identifiera möjligheter och utmaningar med samverkansstyrningen har dessa 

en respondentkaraktär, där är svarspersonens egna upplevelser i centrum.   

 

3.3.2 Val av intervjupersoner 

 

När det kommer till valet av svarspersoner har det varit av vikt att hitta personer 

som kan ses som nyckelpersoner inom ”Vägen in” projektet. Personer som har en 

tydlig roll och en insyn i hur det fungerar. Här är det intressant att studera både 

personer som fungerar som samordnare samt representanter från den valda 

kommunen, och eventuellt även andra aktörer. Även personer som är från både 

regional och kommunal nivå för att få olika perspektiv från olika aktörer. Här är 

snöbollsurvalet att föredra.  

 

För informantundersökningar är centralitet det vanligaste, de handlar om att nå de 

som kallas ”centralt placerade källor”. Vilket på förhand kan vara klart, men kan 

ibland behöva kompletteras. För att göra ett bra urval kan snöbollsmetoden 

användas. Den handlar om att en informant hänvisar till en ny person som kan ha 

bra information och den i sin tur hänvisar till en ny osv (Esaiasson et al, 2017: 267).  

 

Nyckelpersoner inom projektet har identifierats med hjälp av den som har det 

övergripande ansvaret för projektet som i dagsläget ligger på Region Dalarna, samt 

genom snöbollsurval där tips mottagits på relevanta personer. Fyra djupintervjuer 

har genomförts med personer från olika aktörer och nivåer. I de samverkande 

rollerna har en intervju med Pablo Vilches integrationsstrateg på Region Dalarna 

genomförts och från Länsstyrelsen har Evelina Jonsson som är 

integrationsutvecklare intervjuats. Två intervjuer har även skett med aktörer från 

Falu kommun, där är det integrationschef Mats Berglund och 

integrationssamordnare Amel Mujic som har intervjuats. Intervjuerna har följt 

intervjuguider samt att det funnits utrymme för följdfrågor och egna reflektioner. 

Intervjuerna har tagit i snitt 45 minuter per intervju. Intervjuerna har dessutom skett 

i tysta möteslokaler och har spelats in. 
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3.4 För och nackdelar med vald metod 

 

En annan alternativ metod till denna studie hade kunnat vara att göra 

frågeundersökningar. Då hade flera personer relaterade till projektet kunnat vara 

med. Vid frågeundersökningar finns tydliga svarsalternativ och urvalet är ofta 

slumpmässigt utifrån en bestämd population (Esaiasson et al, 2017:239) i detta fall 

inblandade aktörer i projektet.  Det hade varit enklare att analysera resultatet utifrån 

en mer strukturerad intervjuguide, men med tanke på studiens syfte samt den tidsram 

som studien ska infattas i är det mer relevant att komma åt centralt placerade källor 

som har bra information om projektet. Även eftersom projektet inte har en fast 

sammansättning av aktörer och samordnas i olika konstruktioner i ett mer löst 

sammansatt nätverk kan det även vara så att informationen ses som begränsad hos 

de personer som endast är med på en liten del av projektet. Samtalsintervjuer är 

dessutom att föredra när problemformuleringar undersöks som handlar om 

synliggörande av ett fenomen (Esaiasson et al, 2017: 261).  

 

 

3.5 Generaliserbarhet 

 

När det gäller samhällsvetenskaplig forskning är det inte sällsynt att analysenheten 

väljs inom närområdet och fall i närområdet och inom ett visst intresseområde, men 

här finns också en nackdel när det gäller generaliserbarheten. Om fall välj utav 

praktiska skäl eller är valt på grund utav tillgängligt material kan det vara 

problematiskt att generalisera resultaten (Esaiason et al, 2017: 155). Men all 

forskning behöver inte ha hög generaliseringsambition. Att kunna uttala och komma 

fram till ett resultat inom ett specifikt fall kan även det vara utav intresse. 

Samhällsvetenskaplig forskning skulle annars kunna ”bli en angelägenhet för enbart 

en liten grupp specialister” om närliggande, intressanta projekt inte kan ingå i 

forskningen (Esaiasson et al, 2017:156).  

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

 

Intern validitet handlar om att urval som är gjorda inom ramen för studien är 

trovärdiga medan extern validitet handlar om hur urvalet går att generalisera i ett 
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större perspektiv (Esaiasson et al, 2017:154). Som nämnt tidigare blir därför den 

externa validiteten lägre på grund utav att projektet och den valda kommunen är en 

typ av bekvämlighetsurval. Dock är valet av intervjupersoner ett strategiskt urval 

för att få fram de centrala personerna som kan tänkas ha bäst information och insyn 

i projektet utvalda, och därför har studien en högre intern validitet.  

Begreppsvaliditet handlar om att studiens operationaliseringar ska vara korrekta, det 

vill säga att omvandlingen av teoretiska begrepp till mätbara empiriska indikatorer 

ska stämma överens. Att man mäter det man påstår sig mäta (Esaiasson et al, 2017: 

59). I detta fall handlar det om att intervjufrågorna ska vara rätt ställda för att kunna 

ge svar på frågeställningarna.  

 

 

3.7 Etiska övervägningar 
 

Vid forskning som involverar människor är det viktigt att vissa etiska övervägningar 

görs innan människor involveras i studien. Etiska principer har blivit extra 

uppmärksammat i slutet av 1990talet, men nu behöver all forskning gå igenom en 

etisk granskning för att se till att forskningen bedrivits på ett rätt och schysst sätt 

(Halperin & Heath, 2017:162). I detta fall kommer inte några känsliga uppgifter, 

inte heller något som skulle kunna skada någon involverad någon fysisk eller mental 

skada.  

 

De övervägningar som har gjorts i detta fall handlar främst om tydlig information 

till valda respondenter. För det första ska det vara frivilligt att vara med, och frivilligt 

att lämna när som helst under undersökningen. De som deltar i undersökningen ska 

vara informerade och medvetna om syftet. Det handlar även om integritet och 

privatliv. Respondenter ska kunna vara anonyma eller vara med och bestämma 

vilken information som blir offentlig. Sedan ska forskningen inte skada någon, till 

exempel vid en publicering av forskningen (Halperin & Heath, 2017:162-163). I 

vissa fall har intervjuguiden skickats till svarspersonen innan i andra fall har 

information om syftet med studien presenterats i mejl eller på plats innan intervjun 

genomförts. Samtycke till inspelning har tillfrågats innan och svarspersonerna har 

även tillfrågats om anonymitet är önskvärt, vilket i det inte var i någon av 

intervjuerna. 
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3.8 Disposition  

 

Denna studie kommer att börja med en teoretisk genomgång av relevanta teorier om 

governance att genomgås. Vad som menas med governance som statsvetenskaplig 

modell samt olika teorier om utmaningar och möjligheter med governance, både i 

en fråga om legitimitet och demokrati. I teoridelen kommer även en del om aktörer 

och styrning tas upp där decentralisering och implementering tas upp eftersom 

studien handlar om integrationspolitik, där ansvaret ligger fördelat på regioner och 

kommuner.  

 

I resultatdelen kommer sedan intervjuerna att sammanfattas samt att citat som anses 

centrala att presenteras. Analysdelen kommer sedan att knyta an den empiriska fakta 

från intervjuerna till teorin som ska diskuteras under teman knutna till studiens 

frågeställningar, som sedan avslutas i en kort sammanfattande slutsats. Till sist 

kommer en avslutande diskussion. 
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4. Teori  
 

4.1 Governance  

 

4.1.1 Governance som statsvetenskapligt begrepp 

 

Governance är ett omdiskuterat begrepp inom statsvetenskaplig forskning. Det blev 

populärt på 1990-talet i takt med en ny tanke om hur samhället skulle styras växte 

fram. Det handlar om att staten ensam nu inte kan endast ses som det starka och 

enda styrsystemet, detta på grund av flera anledningar som globalisering, ett 

förändrat samhälle samt nedskärningar i offentliga budgetar. Nya komplexa 

samhällsproblem behöver också nya lösningar. Det handlar om ett samspel mellan 

flera olika aktörer, vilket kan vara både offentliga och privata samt involvera 

civilsamhället (Pierre, 2014:241).  

 

Governance handlar om samordning och styrning. Forskning inom området 

fokuserar mer på processer än på institutioner. Men det finns olika inriktningar, det 

kan handla om de politiska institutionernas roll i governance, eller hur nätverk kan 

ersätta institutioner men i stora drag handlar det om hur samarbeten mellan olika 

aktörer kan definiera och arbeta mot politiska och kollektiva mål (Pierre, 2014:243).  

 

Begreppet kan kopplas till ett mer generellt mönster som växte fram i takt med en 

nyliberalism som handlar om att politiken mer ska avregleras och öka individers 

frihet. Begreppet fick även i takt med New Public Management en ökad 

uppmärksamhet, NPM handlar om att förvaltningspolitik ska bedrivas med 

konkurrens genom att använda kontrakt med privata aktörer istället för att ha 

offentliga monopol (Pierre, 2014:243). Nyliberalismen kan vara en förklaring till 

förändringar med Governance. Här bör beslutsfattande ske med offentlig politik som 

implementeras genom nätverk eller marknad. En annan förklaring kan även vara den 

ökande offentliga sektorn som fört med sig ökade utgifter i välfärden, vilket gjorde 

att decentralisering och användning av marknadsaktörer blev viktigare. Att 

medborgare ställer högre krav på politiken för att få mer valmöjligheter kan även 

det vara en förklaring att governance reformerats och sker i riktning med 
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decentralisering och användande av mer lokala aktörer och nätverk (Pierre, 

2014:244).  

 

4.1.2 Governance som demokratiproblem 

 
Governance är ett mångsidigt begrepp men i många förklaringar av governance lyfts 

kritiken mot styrningsmodellen, där den ses som ett hot mot demokratin. 

Governance saknar en demokratisk kontroll som handlar om att demokratiskt valda 

representanter styr politiken och har en insyn och en ansvarighet till den bredare 

allmänheten (Hirst, 2000: 13-14).   

 

För att lösa dessa demokratiproblem föreslår Paul Hirst att det inte är ett problem 

som ska ses som en saknad av staten och en brist på nationell styrning utan att staten 

i denna modell ska ses som en del av ett organisatoriskt samhälle. Hotet mot 

demokratin handlar inte om att det finns en uppdelning mellan stat och samhälle 

utan att politiken sker i komplicerade flervägssammarbeten mellan många olika 

aktörer och utan en statlig demokratisk kontroll (Hirst, 2000:24).  

 

Om detta ska kunna lösas behöver nya former för demokratin definieras. I hans 

förslag på definition skapar staten makten genom att ge ökande makt till sub-

nationella regeringar med profilerade former av nätverk och samarbeten med 

blandade aktörer (Hirst, 2000:27).  

 

R.A.W Rhodes menar istället att nätverken i offentlig administration är ett exempel 

på en privat regering som konfronteras av olika intressen. Som på samma sätt 

kämpar om makt på en politisk marknad. I nätverket bestäms sätts spelregler, 

aktörers roller bestäms utefter vilken politik som ska produceras, och här försvinner 

ansvaret för de som satt ihop nätverket (Rhodes, 2000: 77).  

 

Governance begreppet relaterat till demokrati är omdiskuterat, även diskussionen 

om governance är något nytt eller om det är något som funnits inom den svenska 

politiken länge. Ett perspektiv är att se governance som en förnyelse av demokratin. 

Genom nya former för deltagande från berörda medborgare samt 

frivilligorganisationer bildas en bättre demokrati än i det tidigare systemet. Hedlund 
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och Montin beskriver governance som en ”interaktiv samhällsstyrning” och avses i 

detta perspektiv vara olika nätverk i olika miljöer som formar och genomför 

politiken vilket ses som positivt. Det främjar problemlösning samt ger en större 

flexibilitet och anpassningsbarhet, det kan bidra till mer jämställdhet genom att låta 

alla involverade aktörer inkluderas samt att nätverken kan fungera som 

”sammanlänkande mekanismer” mellan olika nivåer. Andra fördelar är att nätverken 

kan främja konsensus och en större samsyn där meningsskiljaktigheter kan bli 

mindre hotfulla. Detta synsätt ses som ett alternativ till den hierarkiska styrningen, 

där en horisontell relation av aktörer är beroende av varandra (Hedlund & Montin, 

2009:27-28) 

 

Ett annat perspektiv är att se governance som en styrelseform som utmanar den 

representativa demokratin men att det inte är ett problem i praktiken. Att nätverken 

handlar om bredare uppgifter eller genomförande av politiska beslut, men att det 

finns en politisk kontroll och därför uppstår inget demokratiproblem. Att det inte 

uppstår något demokratiproblem är på grund utav att partnerskapen egentligen inte 

har någon reell makt och att de politiska besluten tas utanför nätverken (Hedlund & 

Montin, 2009:28-39). 

 

I det tredje perspektivet som de lyfter fram finns ett demokratiproblem i praktiken 

på grund utav att politiken skapas utanför myndigheters direkta kontroll. Men för att 

lösa det kan den politiska styrningen anpassas till en form av ” metastyrning”. Det 

kan till exempel handla om att staten ger mål och medel att styra nätverken med och 

på det sättet kan det ses som legitimt. Det sista perspektivet som Hedlund och 

Montin behandlar är att governance hotar demokratin och att nya former för 

demokrati behövs utvecklas. Här behövs ett extra medborgarinflytande. De 

representativa formerna för demokrati är inte anpassade för ett mer komplext 

”organisationssamhälle” och här finns det förslag att istället överlåta så mycket som 

möjligt av statens funktioner till civilsamhället. För att motverka hotet mot 

demokratin behövs inkluderade arbetsformer av partnerskap och olika former av 

medborgar- och brukardeltagande (Hedlund & Montin, 2009:30-31).   
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Listan på problemområden med governance kan göras lång, men i det stora hela 

handlar det om att den moderna staten måste anpassas till samhället samtidigt som 

den lär skydda en representativ demokratisk regering. En annan utmaning som 

förvärrat detta är en växande besvikelse hos medborgarna. I studier dokumenteras 

även ett minskat stöd för mer traditionella strukturer för politisk representation och 

ansvar (Pierre, 2007:150). 

 

Rapporter visar även att medborgare som är skeptiska mot den mer traditionella 

synen med staten som ett centrum för demokratisk styrning har en mer positiv syn 

på mer deltagandeformer av demokrati, som bygger på deltagande och engagemang 

för lokal och direkt inblandning (Pierre, 2007:150). 

 

Den växande komplexiteten av olika behov, intressen och politiska nätverk kan inte 

hanteras av den representativa demokratin, i detta synsätt ska representativitet och 

deliberation vara styrande. Vilket handlar om att forumen kan skapa legitimitet 

utifrån ett politiskt jämlikhetsideal om urvalet är representativt och omfattar alla 

berörda parter samt att skapa en kommunikativ process där alla aktörer ses som 

jämlika och har en reell möjlighet att framföra sina argument (Hedlund & Montin, 

2009: 30-31).  

 

4.1.3 Legitimitet 

 

När politiska beslut fattas på central nivå och implementering och faktisk 

verksamhet sker på lokal nivå kan det uppstå ett legitimitetsproblem. Om beslut och 

implementering sker i nätverk eller på lokalnivå av olika aktörer fungerar inte 

ansvarsutkrävningen. Det är svårt för en parlamentarisk församling att fatta alla 

beslut på grund utav tid sen så i många fall behövs en mer situationsanpassad politik. 

Om besluten fattas av enskilda tjänstemän fungerar som sagt inte den demokratiska 

representationsprincipen, men det finns andra möjligheter för att försöka skapa 

legitimitet hos medborgarna (Rothstein, 2014:17). 

 

Rothstein presenterar sex olika idealtypsmodeller som på olika sätt kan skapa 

legitimitet. Den första kallas den legalbyråkratiska modellen. I den modellen styr 

staten med precisa och enhetliga regler som på så vis skapar en transparens och en 
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förutsägbarhet för medborgarna, men modellen har nackdelar också. Denna modell 

kan ses som ineffektiv och i många sammanhang är det svårt att skapa precisa regler. 

Den professionella modellen bygger istället på att staten överlåter beslut i 

genomförandeprocessen till en legitimerad yrkeskår som anses ha bra kunskap om 

området. En nackdel med denna modell är att medborgare kan ha olika starkt 

förtroende för olika yrkeskårer. Istället för att låta en professionell yrkeskår ha hand 

om genomförandet av politiken kan situationsbeslut istället överlämnas till 

representanter för den grupp eller grupper som åtgärderna ska anpassas till, vilket 

kallas för den korporativa modellen. Här är ofta representanterna framtagna ur 

någon form av demokratisk process och kan därför få legitimitet av medborgarna. 

Den brukarorienterade modellen handlar istället om att direkt ge medborgare som 

kommer i kontakt med åtgärdsprogrammet i fråga vara med och tillsammans 

utforma verksamheten. Det kan vara legitimt att personer med erfarenhet själva får 

vara med men kan även finnas en intressekrock inom brukargrupperna (Rothstein, 

2014: 24-26). Om lokala politiker direkt får delta i avgörandet av beslut även på 

lokal nivå, vilket kallas för den politikerorienterade modellen. Här finns dock en 

risk att förvaltningen blir politiserad och endast de medborgare som stödjer politiken 

har legitimitet för beslutsfattarna. Den sista modellen kallas den 

marknadsorienterade modellen, där marknaden styr och medborgare har valfrihet att 

fritt välja, vid missnöje kan de använda olika kanaler för att göra sin röst hörd, 

nackdelen med denna modell kan vara att det finns en informationsasymmetri där 

alla medborgare kanske inte har samma möjligheter att få information och kunna 

göra rationella val (Rothstein, 2014:26-28). 

 

4.2 Aktörer och styrning 
 

4.2.1 Statlig styrning och kontroll  

 

Senaste 35 åren har som sagts präglats av decentralisering, och kommunerna har fått 

nya uppgifter, men statens styrning och kontroll kan vara villkorad och det finns 

olika former av statlig styrning. Den kan ske genom regelstyrning, finansiell 

styrning, informationsstyrning eller målstyrning. Det handlar om att i allt mindre 

utsträckning talar staten om hur kommuner ska göra utan fokuserar istället på vad 

kommunerna ska göra och vilka mål som skall uppnås (Montin, 2007: 44). 
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En kritik som kommunerna gett till staten för detta är att staten ger ökat ansvar inom 

olika områden men att statsbidragen inte ökar i motsvarande mån, att tilldelningen 

av resurser minskar och att det därför skapas en obalans mellan behov och resurser 

(Montin, 2007: 44). 

 
 

4.2.2 Kommuner och dess omgivning 

 

Det är nu inte bara statliga aktörer som påverkar vad som händer i kommunerna utan 

även samarbete med andra aktörer tenderar att öka. Olika aktörer deltar i den 

kommunala planeringen bland annat näringsliv, frivilligorganisationer, andra 

kommuner samt EU institutioner (Montin, 2007:48).  

 

Organisationer har ett visst handlingsutrymme och hur det utnyttjas beror på 

aktörernas förmåga att mobilisera sina resurser. Kommuners beroende till staten 

minskar alltså i takt med hur bra kommunerna kan mobilisera resurser tillsammans, 

men detta kan även ses som påtvingat från staten. Genom att ge kommuner ökat 

ansvar utan att öka resurserna kan kommuner dra fördel av utökade samarbeten, 

detta kallas för den interorganisatoriska tesen. Kommunerna vinner på att samarbeta 

med andra organisationer, och detta blir alltmer aktuellt i takt med staten inte har 

samma auktoritet eller kompetens att kunna realisera sina mål (Montin, 2007: 49). 

 

 

4.2.3 Decentralisering  

 

Governance handlar som sagt mer om processer än institutioner men statens 

institutionella arrangemang har stor betydelse för hur governance organiseras. 

Decentralisering påverkar samordning och styrning och kommuner blir en viktigare 

samarbetspartner för lokala organisationer och näringsliv. När politik 

decentraliseras och kommuner får mer självbestämmande ser andra aktörer sin 

möjlighet för samarbete och påverkan, samt att kommunen även får möjligheter att 

bilda partnerskap eller starta samarbeten med andra aktörer. Decentraliseringen har 

gjort att allt fler uppgifter lagts över på kommunerna som nu inte längre styrs lika 

mycket med formella mandat utan mer genom samverkan och förhandlingar. Detta 
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har ökat mer i samband med Sveriges medlemskap i EU och därför kan man nu säga 

att det finns en form av multi-level governance i samhället idag (Pierre,2014: 247-

248). 

 

 

4.2.4 Implementering 

 

När politik har beslutats ska politiken genomföras och implementeras. Mål och 

visioner ska bli till åtgärder och resultat och hur den processen går till kan se olika 

ut och det kan vara en problematisk process. Problemet ligger i att det under 

processen kan uppstå en skillnad mellan beslutad och implementerad politik, därför 

blir implementeringsforskningen viktig i det hänseendet att skapa förståelse för 

politiker och beslutsfattare som kan lära för framtiden samt lära av eventuella 

misstag och problem. Forskningen kan här hjälpa till att organisera, strukturera och 

designa implementeringsprocessen. När politiska beslut inte genomförs i enighet 

med vad som är beslutat skapas ett demokratiskt underskott (Hertting, 2014: 185-

186).  

 

Det gäller att hitta de optimala medlen för att förverkliga målen. Implementeringen 

kan studeras utifrån olika faser. En fas handlar att centrala beslutsfattare preciserar 

sina mål och använder styrmedel för att uppnå dessa, denna styrningsprocess är 

vertikal och är i enighet med den demokratiska styrningskedjan.  

 

Ett annat perspektiv är mer skeptiskt mot de centrala beslutsfattarna samt att dagens 

komplexa samhälle gör det svårt för centrala aktörer att kontrollera och genomföra 

processer ”uppifrån”. Behov av samverkan och lokala lösningar gör att de beslut och 

den faktiska politiken som genomförs är inte den samma som beslutats på 

centralpolitisk nivå och bör därför ses som ”underifrånstyrd”. 

 

 Ett tredje perspektiv är att se implementeringen som ett horisontellt samspel mellan 

en mängd olika aktörer som kan vara både offentliga och privata. Vilket främst 

hänger ihop med governancebegreppet. Samhällsstyrningen sker utifrån 
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självorganiserade nätverk där beslut och åtgärder kan legitimeras utifrån andra 

mekanismer än den demokratiska styrningskedjan (Hertting, 2014: 189-190).   

 

Politiska besluts tydlighet är viktiga för implementeringen, att medel och mål ska 

vara tydligt formulerande för att de som implementerar besluten ska få begripliga 

budskap till sig. Otydlighet kan skapa missförstånd och osäkerhet. Här skapas även 

en arena för politik där utomstående aktörer eller grupper kan försöka få inflytande 

över politiken genom att försöka påverka i implementeringsprocessen, vilket lättare 

kan ske om det finns en otydlighet och osäkerhet. Samtidigt är politiska beslut i 

grunden sällan tydliga. Till exempel uppkommer de ofta ur en kompromiss för ett 

ens kunna få till ett beslut. En annan aspekt är att det ofta är svårt att sätta för 

specifika mål eftersom viss politik till exempel bör ha mer utrymme för flexibilitet 

eller vara mer lokalt anpassad (Hertting, 2014:192).  
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5. Resultat 
 

 

5.1 Samverkan inom Vägen in 

 

Jag fick en förfrågan om Falu kommun ville vara med i 

överenskommelsen och jag tyckte det lät som en väldigt bra idé…..och 

jag såg vinstsyftet med det här, att man skulle hitta bra 

samverkanspunkter och ha en övergripande organisation som kan 

styra det här. Annars är det ganska enkelt att varje kommun springer 

på sin egen puck, och kör sitt eget race. Det är bra om det finns ett 

övergripande paraply som håller i det här och kan styra vissa frågor 

/Mats Berglund 

 

Huvudsyftet som finns med samverkansmodellen inom nätverket är att ha en dialog. 

Att skapa relationer mellan människor, olika aktörer och olika nivåer. Samtalet och 

diskussioner står i fokus. I ”Vägen in” projektet sker detta genom gemensamma 

nätverksträffar där en övergripande ansvarig för överenskommelsen sammankallar 

till nätverksträffar, möten eller konferenser. Samtalen handlar om att sprida kunskap 

och dela med sig av erfarenheter  samt identifiera olika problemområden som flera 

aktörer kämpar med.  

 

Från de samverkandes perspektiv handlar samverkan om att identifiera behov hos 

olika aktörer för att skapa en helhetsbild av vad regionen och de olika aktörerna 

anser vara viktigt. Enligt Pablo Vilches handlar det om ”Att försöka bygga förståelse 

i grunden, en förståelse för samverkan. Vi måste förstå vad andra gör för att vi ska 

kunna förstå tillsammans”. 

 

Genom att sprida kunskap och låta olika aktörer träffas, prata och få ett ansikte och 

skapa relationer mellan varandra fungerar samverkan bättre. Under de fem olika 

övergripande områdena anordnas konferenser där inblandade aktörer blir inbjudna 

för att nätverka, diskutera samt dela med sig av egna erfarenheter. Olika 

organisationer har olika ansvarsområden och en organisation kan tilldelas ansvar 
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över ett visst område. ”Samverkan fungerar bäst om det finns bra kunskap, tillit och 

förtroende för andra i nätverket” menar Pablo.  

 

Utifrån Falu kommuns perspektiv lyfts fördelar med att olika aktörer ses och pratar. 

Genom samverkan kan även idéer om mindre samarbeten och samverkningar 

uppstå. En mindre form av samverkan med kanske en eller två kommuner eller andra 

organisationer som också går under dessa fem övergripande områden och mål, där 

kan flera projekt passa in under ”Vägen in” projektet. Bland annat startades ett 

projekt med flyktingguider där många kommuner deltog.  

 

Samverkan kan börja med ett utmaningsområde till exempel utmaningen med 

ensamkommande flyktingbarn. Med tiden har antalet som kommer till Falun och 

Dalarnas kommun minskat kraftigt, här diskuterades då en samverkans och 

samarbetsform över kommungränser där man gemensamt sökte efter lösningar. Här 

fanns en ekonomisk vinning och många aspekter flera kommuner kunde vinna på 

om det skulle finnas en central lösning, men med tanke på hur få som kommer till 

Dalarnas kommuner i nuläget så kom det genom diskussioner fram till att det inte 

behövdes samverkas kring denna fråga, eftersom det kommer så få kunde det lösas 

lokalt utan en central organisation, vilket det mynnade ut i efter dialoger.  

 

5.2 Positiva aspekter och mervärde  

 

Amel Mujic beskriver att ett mervärde är viktigt för att samverkan ska vara 

aktuellt:” Vi ska inte samverka om allt, det ska vara värt att samarbeta och vi ska 

inte samverka för samverkans skull. Det måste finnas något större värde i det”. 

När det handlar om samverkans positiva aspekter och anpassning till den egna 

verksamheten finns mycket att vinna på samarbete.  

 

Det handlar om kunskapsspridning, att aktörer kan dela med sig och lära sig av 

andra. I vissa fall kan material som framtagits till ett projekt direkt användas på nytt 

inom en annan kommun eller för en annan aktör. Trots att Falu kommun är den 

största kommunen kan kommunen ändå lära av de mindre kommunerna. 

Integrationschef Mats Berglund lyfter speciellt upp ett projekt som genomförts i 
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Orsa och Avesta: ”Det här var ett kanonprojekt. Det här vill jag att vi ska göra i 

Falu kommun” /Mats Berglund 

 

Förutsättningarna för olika aktörer ser olika ut på grund av flera olika anledningar. 

Det kan handla om kommunens politiska styrning, storlek eller andra faktorer. Ett 

samlat intryck från intervjuerna är att olika aktörer är olika mycket involverade samt 

har olika mycket att vinna på samverkan.  

 

Det blir ett väldigt stort givande från de större kommunerna och ett 

större tagande från de mindre kommunerna. Men vi har ju sett att vi 

som större kommun också har nytta av det här. /Mats Berglund 

 

Att inspireras av andra kommuner och aktörers arbeten ses som en stor fördel. Ibland 

behöver projekten anpassas utefter olika perspektiv men ibland går det även att 

kopiera material rakt av. Svarspersonerna lyfter också vikten av att ha personliga 

ansikten på kontakter, det gör det lättare att eventuellt kunna bjuda in personer för 

att sprida kunskap om ett visst projekt. Ibland fungerar det inte alltid att samverka, 

men detta kommer fram efter en dialog och diskussion.  

 

En till positiv effekt är mervärdet för den egna verksamheten och att samarbetet kan 

gynna egna aktörers arbete inom den egna organisationen. Det gäller även 

samverkande parter, att samverka med andra kan underlätta det egna arbetet.  

 

Det handlar även mycket om informationsutbyte, för en samverkande parts del kan 

det handla om faktisk kunskap. Att ge kommunerna en bild av hur det ser ut i länets 

kommuner och i regionen för att ge en bild av vilka utmaningar och åt vilket håll 

vinden blåser för att kommunerna ska få bättre verktyg och veta vad det ska jobba 

med. Det handlar även mycket om att slippa dubbelarbete, och att skapa 

synergieffekter. Att alla aktörer arbetar med samma problem på olika håll. Det finns 

mycket här att vinna för alla aktörer på samverkan.  
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Från kommunernas sida ses även detta som mycket positivt. Det ger en tydligare 

översiktsbild och inom kommunen blir kunskapen tydligare om vad de kan rikta in 

sig på. Kunskapsspridningen kan även lättare engagera andra aktörer och underlätta 

arbetet. ”Det blir lättare för oss att jobba med det när vi har argument som vi kan 

använda mot allmänheten och politiker”, säger Amel Mujic från Falu kommun. 

Informationsutbyten och kunskapsspridning gynnar även de samverkande 

aktörerna. Genom att de kan få information om olika utmaningar och behov som 

kommuner och organisationer kämpar med kan de samverkande aktörerna lättare ta 

fram vad som är viktigt och identifiera vilka behov som finns. Evelina Jonsson på 

Länsstyrelsen uttryckte sig såhär: ”Det är lättare för mig att styra vad vi på 

Länsstyrelsen gör kopplat till att jag vet att jag har kommunernas önskemål i 

ryggen” 

 

 

5.3 Utmaningar 

 

När det kommer till utmaningar finns det många utmaningar med integrationen för 

alla inblandade parter. När det kommer till utmaningar med själva 

samverkansformen verkar det handla om en viss otydlighet i strukturen. ”Vägen in” 

projektet bygger på en överenskommelse som deltagande aktörer har skrivit under 

på. Men det är inget bindande styrmedel utan mer en löst sammansatt samverkan- 

och nätverksforum. 

 

Inblandade aktörer anser att det finns en viss otydlighet i själva modellen. 

Integrationssamordnare Amel Mujic har jobbat länge inom integration och har en 

god insyn i hur arbetet bedrivs och fungerar men lyfter upp att det kan vara otydligt 

och svårt för en person som är ny i sin arbetsroll att få en förståelse för hur man ska 

jobba med det här. 

 

Det handlar även om en politisk otydlighet. Inom integrationspolitiken finns inga 

nationella riktlinjer, det är den regionala överenskommelsen som istället ska fungera 

som länets handläggningsplan. I Falu kommun finns en politisk otydlighet i hur man 

ska arbeta och det finns inga uppdrag på tjänstemannanivå. Det är tjänstemännen 

som går på samverkansmöten för att nätverka och lösa sina gemensamma problem 
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men politiker dyker inte upp. Det finns även en otydlighet på den regionala nivån. 

Hur politiken ska involveras i detta, en stor utmaning som lyfts upp är hur man ska 

lyckas engagera politiken i det här. 

 

Vi kan bara jobba utifrån våra respektive uppdrag och vad vi kan se 

är bra och inte bra, men såklart där missar man ju den demokratiska 

aspekten, det är ju inte vi som är folkvalda det är ju politiker. /Pablo 

Vilches 

 

När det gäller den demokratiska aspekten finns här ett demokratiproblem i att 

integrationspolitiken utformas under nätverk av tjänstemän och inte politiker. Av 

samtliga svarspersoner skapas uppfattningen om att nätverket är väldigt 

personberoende. Det hänger på varje enskild aktör att engagera sig och aktörerna 

väljer själva hur det väljer att arbeta med det här. Det är även därför en stor utmaning 

i att få aktörer, civilsamhälle samt politiken engagerad och deltagande, för att få 

samverkan att fungera på ett framgångsrikt sätt.  

 

Samtidigt från kommunens perspektiv kan det vara en för stor utmaning med för 

mycket samverkan också. Svarspersonerna lyfter fram vikten med att vara flexibel, 

att ibland kanske det fungerar bättre med en mindre samverkan att inte alla aktörer 

behöver vara med för att det blir för komplicerat eller krångligt, vilket det ibland 

kan bli beroende på kommunernas olika förutsättningar.  

 

En till utmaning med själva samverkansformen är även att kunna balansera den 

operativa och den strategiska nivån. Genomförandet sker i ett nätverk utan styrning 

och strukturerna finns i överenskommelsen och de måste matcha varandra för att 

hitta en balans. 

 

Att vara relevant för inblandade aktörer ses även det som en stor utmaning. Att 

projektet organiseras så att alla aktörer blir relevanta och att de dyker upp och vill 

delta, vilket detta projekt är beroende av. Att kombinera de olika perspektiven från 

olika aktörer är en utmaning på grund utav att alla aktörer har olika perspektiv, det 

är viktigt att fånga upp alla grupper och frågor. Det handlar även om civilsamhället 
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vilket har svårare att passa in i den offentliga sektorns strukturer, detta gäller även 

företagen.  

 

5.4 Legitimitet 

 

När det gäller legitimiteten och deltagande i överenskommelsen väljs olika aktörer 

ut som arbetar med integration. Dels är det en överenskommelse mellan Dalarnas 

kommuner, även berörda myndigheter och frivilligorganisationer samt 

civilsamhället. Det är frivilligt att vara med och upp till varje aktör hur de väljer att 

arbeta med det. Alla aktörer upplevs ha lika mycket inflytande och vara en del i att 

utforma själva arbetet.  

 

”Under processträffar försöker man på ett demokratiskt sätt försöka peka ut vart 

”Vägen in” är på väg någonstans och där alla aktörer kunnat ha inflytande i själva 

processen” /Evelina Jonsson 
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6. Analys 
 

 

Efter en genomgång av det empiriska intervjumaterialet är det nu dags för en analys 

med syfte att knyta an empirin till teorin samt föra en diskussion kring studiens 

frågeställningar.  

 

6.1 Samverkan i Vägen in  

 

Det finns inga tvivel om att ”Vägen in” projektet är starkt förknippat med begreppet 

governance. Här har staten ingen tydlig styrning och den regionala och lokala 

överenskommelsen bygger på samverkan, samtal och nätverkande.  

 

Integrationspolitiken är ett tydligt exempel på en komplex samhällsfråga som berör 

många olika politikområden samt är ständigt politiskt aktuellt och föränderligt, och 

det krävs olika former av insatser för att kunna hantera detta. Inom ”Vägen in” 

projektet så sker detta främst genom dialog med andra involverade aktörer, där 

samverkan och nätverkande främst är i fokus.  

 

Governance har växt fram mer och mer i takt med det förändrade samhället och det 

som kommer fram i intervjuer är just den komplexa delen som finns med 

integrationspolitiken. Det är många stora områden och utmaningar som är komplexa 

att lösa på egen hand. Governance som styrningsmodell fungerar här bra för att 

kunna dra nytta av synergieffekter och slippa dubbelarbete. Även om samverkan är 

problematiskt och inte alltid fungerar så kommer aktörerna fram till detta via en 

dialog. Utan samverkansprojektet finns risk att aktörer jobbar med samma problem 

på egen hand, här kan samarbete ta fram bättre lösningar och ge mer vinning samt 

att material osv kan återanvändas samt att utbildning kan ske mellan olika aktörer.  
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6.2 Positiva aspekter med Vägen in  

 

När det gäller studiens andra frågeställning om vilka positiva aspekter som finns 

med nätverks- och samverkansstyrning finns mycket att diskutera. Trots att 

governance som styrningsmodell är en utmaning verkar de positiva aspekterna väga 

över. Det finns mycket för alla inblandade aktörer att vinna på samverkan.  

Främst handlar det om att skapa ett samtal och en dialog för att kunna knyta bra 

kontakter och få ett ansikte för att lättare kunna samtala och hitta 

samverkanspunkter.  

 

Det handlar om att samverkansstyrningen skapar ett mervärde för den egna 

verksamheten. Att kommunen direkt ser ett vinstsyfte med att gå med för att kunna 

bedriva det egna integrationsarbetet bättre. Att nätverkande aktörer samverkar och 

slipper dubbelarbete och kan ta hjälp och sprida information genom varandra är en 

viktig punkt.  

 

Ibland fungerar inte samarbeten och samverkningar över kommungränser men det 

kommer fram i en dialog. Om aktörerna inte skulle ses och diskutera det är det lättare 

att missa delar som kan vinna på samarbete. Samverkan ska ge ett mervärde för 

verksamheten och det handlar om att ge och ta.  

 

6.3 Legitimitet och demokrati  

 

När det gäller legitimiteten och den demokratiska förankringen inom projektet, 

uppfattas projektet som legitimt på grund utav att det är frivillig deltagelse. Det är 

fritt för nya aktörer att ansluta sig samt att alla aktörer upplevs ha rätt till lika mycket 

inflytande.  

 

När det gäller den demokratiska aspekten går detta att diskutera. Eftersom hela 

projektet bygger på samverkan samt att ingen politisk kontroll finns inom detta, 

finns det heller ingen demokratisk representation och heller ingen 

ansvarsutkrävning. Men om detta sätts i relation till de olika typerna av modeller för 

att skapa legitimitet som Rothstein lyfter fram så skulle detta kunna ses som legitimt 

utifrån andra aspekter.  
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Den legalbyråkratiska går inte att tillämpa här eftersom det inte finns några specifika 

riktlinjer från staten med enhetliga och precis regler och mål. Den brukarorienterade 

modellen fungerar inte heller eftersom överenskommelsen gäller aktörer som 

arbetar med integration eller är relaterade till det, och de nyanlända är inte själva 

med i processen. Eftersom nätverket av aktörer i överenskommelsen involverar 

parter som direkt jobbar med integration skulle det kunna jämföras med den 

legitimerade yrkeskårsmodellen. Detta gäller dock inte alla inblandade aktörer men 

de som är involverade och har jobbat länge med integration kan anses ha den 

kunskap som krävs och kan därför ses som legitimt. Även den marknadsorienterade 

modellen skulle kunna användas, inte för att politiken här är styrt av marknaden men 

att det är upp till aktörerna själva att deltaga och vara med i processen. Eftersom 

inga politiker är involverade går inte heller den politikerorienterade modellen att 

användas.  

 

När det gäller demokratiproblemet med governance så finns det här ett problem, 

varken de samverkande eller involverade aktörerna folkvalda, och 

integrationspolitiken genomförs därför inte av demokratiskt folkvalda 

representanter. Och politiken är inte involverade i projektet samt att det är svårt att 

få dem engagerade samt att få de att vilja delta. Detta är en stor utmaning för de 

inblandade aktörerna och det skapar en otydlighet.  

 

Här finns ett demokratiproblem i en fråga om representation men eftersom ändå 

projektet involverar många frivilliga aktörer och att politiken sker i en dialog och i 

nätverkande med varandra finns en möjlighet att vara med och utforma 

genomförandet. Detta kan på ett annat sätt ses som mer demokratiskt.  

Eftersom det inte finns någon politisk tydlighet inom integrationspolitiken, är 

nätverk och samverkansstyrning ett bra alternativ, och kan på andra sätt ses som 

demokratiskt. Om detta sätts i relation till Hedlund och Montins olika perspektiv på 

governance så kan detta jämföras med både det första och andra perspektivet. Det 

första perspektivet där governance ses som en interaktiv samhällsstyrning som i det 

perspektivet ses som positiv passar bra med beskrivningen av ”Vägen in” projektet. 

Här ses modellen som flexibel och anpassningsbar vilket krävs av 

integrationspolitiken som är en utmaning för inblandade aktörer. Här fungerar 
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nätverket bra och som styrningsmodellen blir sammanlänkande mekanismer mellan 

olika nivåer.  

 

Governance kan även ses som ett demokratiproblem men i praktiken blir det inget 

problem, på grund utav att de politiska besluten sker utanför nätverket och 

partnerskapen har egentligen ingen reell makt. I dagens samhälle finns ett ökat krav 

på demokratin där medborgare kräver ett större deltagande inom politiken och i 

demokratin. Utifrån dagens samhälle kan processen ändå ses som demokratisk och 

något som behövs för att klara av de stora utmaningar som finns med integrationen.  

 

När det gäller implementering av politiken kan samverkansmodellen inom ”Vägen 

in” jämföras med Herttings tredje perspektiv. Där implementeringen ses som ett 

horisontellt samspel av en mängd olika aktörer och att samhällsstyrningen sker 

utifrån självorganiserade nätverk och legitimeras därför utifrån andra aspekter än 

den demokratiska styrningskedjan.  

 

6.4 Utmaningar  

 

Governance som styrningsmodell är en utmaning på grund av den demokratiska 

aspekten samt att kunna skapa legitimitet. Förutom detta så är det en utmaning inom 

”Vägen in” med tydligheten. Styrningsmodellen ger inga tydliga mål vilket 

komplicerar för utvärdering och även ibland för själva genomförandet. Samtidigt 

finns även en önskan om att det inte ska finnas för mycket styrning då detta kan 

komplicera arbetet för inblandade aktörer. Det finns en stor fördel med att kunna 

vara flexibel. 

 

Att det inte finns någon politisk tydlighet kan som nämnt skapa en osäkerhet inom 

projektet men som Hertting lyfter upp så kan de behövas en otydlighet för att ge 

utrymme för flexibilitet och lokal anpassning, vilket blir tydligt inom ”Vägen in” 

både när de gäller utifrån Falu kommuns och de samverkande aktörernas perspektiv.  

 

En risk med styrningsmodellen kan vara att Vägen in är beroende av engagerade 

aktörer och att projektet blir personberoende. Nätverkandet bygger på att människor 
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känner varandra och skapar relationer med varandra men det blir därför 

problematiskt när tjänstemän slutar och byter tjänst och nya människor tillträder.  

 

Systemet uppfattas av den anledningen skört, men inom en föränderlig 

integrationspolitik krävs en modell som kan hantera och anpassas efter förändringar 

och passa med den komplexitet som finns. Flexibilitet för att kunna anta 

utmaningarna som finns verkar vara ett måste, för att inblandade aktörer lättare ska 

kunna arbeta och samverka men även för att anpassa den till att passa in i 

integrationsområdet.  
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7. Slutsatser 
 

 

Denna studie har fokuserat på tre frågeställningar: hur samverkan fungerar inom det 

regionala samverkansprojektet ”Vägen in”, vilka positiva effekter 

samverkansstyrning kan ge inblandade aktörer i ”Vägen in” projektet samt vilka 

utmaningar som finns med styrningsmodellen inom ”Vägen in”, i en fråga om 

legitimitet och demokratisk förankring. 

 

När det gäller första frågan visar studien att projektet ”Vägen in” är ett tydligt 

exempel på styrning som speglar begreppet governance. Vägen in projektet är en 

regional överenskommelse som bygger på relationer. Som samverkar och 

samarbetar genom nätverksträffar.  

 

När det gäller den andra frågeställningen visar intervjusvaren att det finns många 

positiva effekter för både Falu kommun och även för de regionala aktörerna att vinna 

på samverkan. Främst handlar det om att skapa relationer och prata med varandra. 

En annan viktig punkt är kunskapsspridningen och erfarenhetsutbyten som sker 

mellan de olika aktörerna. Vägen in projektet ger samtliga aktörer ett mervärde för 

den egna verksamheten. Governance som styrningsmodell ger inblandade och 

samverkande aktörer bättre verktyg för att bedriva den egna verksamheten och 

aktörerna kan dra nytta utav varandra. Eftersom samhället är föränderligt och att 

integration är ett omväxlande politikområde krävs det en flexibel styrningsform som 

lätt kan anpassas efter inblandade aktörer.  

 

 

Gällande den sista frågeställningen visar studien att som tidigare forskning påvisat 

så finns ett demokratiproblem som ligger i att politiken utformas på 

tjänstemannanivå och inte genom folkvalda politiker. Detta kan dock legitimeras 

utifrån att det är aktörer som har kunskap och bra insyn inom integrationspolitiken 

samt att det är upp till alla enskilda aktörer att på ett demokratiskt sätt vara med och 

påverka i processen.  
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Utmaningarna med ”Vägen in” handlar om en otydlighet, både i styrningsmodellen 

men även från politiken. Det är en utmaning att involvera politiken i projektet. 

Samtidigt är det utav stor vikt att det inte finns för mycket styrning eftersom arbetet 

kan bedrivas bättre med en större flexibilitet och lokal anpassning.  

 

Utmaningarna med styrningsmodellen uppfattas istället handla om att modellen kan 

bli lite skör då den är väldigt personberoende. Modellen kräver engagerade aktörer 

och blir knuten till personer inom nätverket, vilket blir sårbart när tjänstemän byter 

tjänster eller nya människor börjar.  
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8. Avslutande diskussion  

 
 
Denna studie av Falu kommun och inblandade aktörer på lokal och regional nivå 

har gett en insyn i hur governance som styrningsmodell fungerar i praktiken och 

inom ”Vägen in” projektet. Modellen handlar om att ge och att ta, och dela med sig 

av information, kunskap och erfarenheter. Men den kräver även engagerade aktörer 

och kan ses som demokratisk ur ett deltagarperspektiv.  

 

Falu kommun är inte en representativ kommun i länet utan är en av de större 

kommunerna och aktörerna inom Falu kommun upplever ändå att de har ett 

mervärde för den egna verksamheter borde även mindre kommuner uppleva detta. 

Studien har ingen stor generaliseringsambition, men den är ändå intressant och ett 

bidrag till hur governance fungerar samt vilka för- och nackdelar som finns med 

modellen i en fråga om demokrati och legitimitet.  

 

Det skulle vara intressant att kunna göra en jämförelse mellan olika kommuner och 

studien hade då kanske kunnat få en större generaliserbarhet. Samt att inga aktörer 

från frivilligorganisationer eller civilsamhället har inkluderats i denna studie, vilket 

också är en nackdel.  
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