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Sammanfattning 
Under de senaste tio åren har mer än ett trettiotal nationella samordnare tillsatts av svenska 

regeringar. Nationella samordnare placeras in under de styrmedel som används inom 

governance och anknyter särskilt väl till nätverksstyrning, där flera slags olika offentliga och 

privata aktörer är delaktiga i ett horisontellt frivilligt samarbete för att lösa det offentliga 

uppdraget. Styrformens legitimitet kan dock uppfattas problematisk eftersom nätverksstyrning 

kan försvåra möjligheterna till demokratiskt ansvarsutkrävande. Syftet med uppsatsen är att 

öka kunskapen om nationella samordnare som styrform genom att undersöka samordnares 

uppdrag och arbetssätt ur ett legitimitetsperspektiv med avseende på demokratisk 

ansvarsskyldighet och möjlighet till ansvarsutkrävande. Genom att analysera vilka 

legitimitetsfrämjande aspekter som betonas i litteraturen om nätverksstyrningsteori utformas 

ett analysverktyg. Analysverktyget appliceras på ett urval av sex nationella samordnare. De 

fyra legitimitetsfrämjande aspekter som undersöks empiriskt är huruvida meta-styrning har 

förekommit i samordningen, hur ansvarsfördelningen i samordningen sett ut, vilken kunskap 

som finns om samordnarens uppdrag och arbetssätt samt om det finns mekanismer för 

ansvarsutkrävande hos aktörerna som medverkar i samordningen. Resultatet visar att dessa 

legitimitetsfrämjande aspekter återfinns i de studerade samordnarnas uppdrag och arbetssätt. 

På vilka sätt de återfinns varierar dock och mycket forskning kring styrformen återstår för att 

det ska vara möjligt att svara på frågan om huruvida styrformen är legitim.  
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Inledning 
Att tillsätta nationella samordnare har blivit populärt bland svenska regeringar under de 

senaste åren. Regeringen Reinfeldt tillsatte ett drygt trettiotal nationella samordnare under 

sina två mandatperioder, och sedan dess har vissa uppdrag avslutats, andra samordnare har 

fått förlängda mandat och ytterligare samordnare har tillsatts för en rad olika uppdrag. Att 

nationella samordnare har blivit en populär styrform har också media uppmärksammat. 

Expressen (2015) publicerade i juli en ledare med titeln ”Vem samordnar samordnarna?” där 

det konstateras att Löfvens regering har fortsatt den tidigare trenden och tillsatt ytterligare 

samordnare inom en rad olika områden. 

 

En nationell samordnare definieras som ”en person som är utsedd av regeringen och som 

verkar utanför myndighetsstrukturerna för att samordna och genomföra regeringens politik” 

(Statskontoret 2014, 5-6). Samordnaren är ett exempel på en styrform som kan härledas från 

de organisationsförändringar som offentlig verksamhet genomgått under de senaste 

årtiondena. Transformationen går vanligen under benämningen ”från government to 

governance” (Benz och Papadopoulos 2006a, 1). Governance som begrepp är mångtydigt och 

en generellt accepterad definition saknas (Kill och Tosun 2012, 199-201). Peters och Pierre 

(2006, 29) definierar dock governance som ”en process där kollektiva mål definieras, 

politiska prioriteringar görs och då resurser från flera aktörer förs samman för att kunna 

uppnå målen.”1 Staten ges i detta perspektiv en samordnande och styrande roll, men det ses 

inte som självklart att staten ensam styr. Däremot har staten fortfarande ett övergripande 

ansvar för ekonomin och samhället.  

 

Organisationsförändringarna i offentlig verksamhet anses grunda sig i de utmaningar som 

staten ställts inför, exempelvis en ökad komplexitet i frågor, icke-flexibilitet hos traditionella 

hierarkiska institutioner och en ökad internationell integration. För att möta dessa utmaningar 

har en horisontell styrning med fokus på samverkan mellan aktörer utvecklats där nätverk, 

horisontell organisering, flexibilitet och funktionalitet betonas (Benz och Papadopoulos 

2006a, 1-3). I korthet avser governance liksom government således styrning och samordning, 

men ett större fokus ligger på processer och fler och andra typer av aktörer involveras i 

governance-orienterad styrning jämfört med i government-orienterad styrning (Pierre 2014, 

241-243). En förändrad relation mellan det offentliga och det privata framträder således i 

																																																								
1 Fritt översatt från engelska. 



	
4 

dessa nya styrformer då organiseringen huvudsakligen sker genom hierarki, marknader eller 

nätverk. Hierarki handlar om att staten styr över formella regler och procedurer samt har 

möjlighet att sanktionera aktörer. Detta står i kontrast till marknader där tanken istället är att 

varor och tjänster ska fördelas i stort sett utan statlig inblandning. Den tredje formen av 

relation är nätverk, där olika slags privata och offentliga aktörer möts horisontellt och är 

sammanlänkade genom exempelvis kunskap, information eller resurser (Knill och Tosun 

2012, 202-203). Nationella samordnare beskrivs av Statskontoret som statlig styrning i 

otraditionella former.  Med otraditionella former avses en statlig styrning som är horisontell 

och bygger på förhandlingar och överenskommelser, snarare än en traditionell hierarkisk och 

vertikal styrning (Statskontoret 2014, 5-6). Nationella samordnare som styrmedel placeras 

således in under de styrmedel som används inom governance och anknyter särskilt väl till 

nätverksstyrning eftersom fokus ligger på flera typer av delaktiga aktörer och ett horisontellt 

frivilligt samarbete.  

 

Nya sätt att styra medför möjligheter, men också problem. Exempel på problem med 

nätverksstyrning är att deltagande aktörer ibland saknar incitament att se bortom egna 

intressen samt att alltför integrerade samarbeten mellan offentliga och privata aktörer riskerar 

att skada förtroendet och legitimiteten för offentliga institutioner. Ytterligare ett problem är 

att möjligheten att utkräva ansvar av relevanta aktörer kan påverkas. Detta då representativ 

demokrati bygger på att politik formuleras och implementeras av aktörer som kan utkrävas 

ansvar i demokratisk ordning. I och med nya styrformer, exempelvis nationella samordnare, 

kan även icke-offentliga aktörer vara involverade i fördelningen av offentliga medel, i 

implementeringsprocesser och få möjlighet att påverka politiska beslut (Pierre 2014, 246). 

Nya samarbetsformer är tänkta att ge smidighet och flexibilitet, traditionella institutioner 

tenderar dock att i högre utsträckning garantera transparens och insyn (Pierre 2014, 256).  

 

Tidigare forskning om nationella samordnare har huvudsakligen genomförts av Statskontoret, 

vilka främst undersökt hur och varför regeringen använder sig av samordnare, hur de kan vara 

organiserade samt vilken typ av uppdrag de kan ha (Statskontoret 2014, 11-12). Ett fåtal 

uppsatser har vidare behandlat styrformen genom att undersöka när nationella samordnare 

fungerar effektivt, vilken betydelse samordnarna kan ha för den kommunala politikens 

utformning samt den nationella samordnarens roll inom nätverksstyrning. Nationella 

samordnare som styrform är dock ett relativt outforskat område. Det finns flera 

kunskapsluckor rörande styrformen, däribland om hur samordnare i praktiken arbetar och 
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organiserar sina arbetsuppgifter, hur ansvarsutkrävande möjliggörs eftersom samordnares 

uppdrag ofta är komplexa och involverar flera slags aktörer, samt om hur resultatet av 

samordnares arbete kan urskiljas.  

 

Vad gäller möjlighet till ansvarsutkrävande så är det också en stor fråga inom governance-

litteraturen. Detta eftersom nya sätt att organisera och styra väcker frågan om demokratisk 

legitimitet (Benz och Papadopoulos 2006a, 1). Eftersom nätverk sällan uppvisar de tydliga 

kedjor av beslutsdelegering som förekommer i traditionella byråkratier kan kontroll, styrning 

och samarbete vara mer svåröverskådligt (Bevir 2011, 1). Vid traditionell vertikal styrning 

finns normalt fastlagda former för ansvarsutkrävande och utvärdering. När styrningen blir 

horisontell kan dessa traditionella procedurer för ansvarsutkrävande och utvärdering bli 

svårgenomförliga (Statskontoret 2014, 11). Samordningen kan innebära problem med att 

urskilja vem som är ansvarig för politikens genomförande. När samordning mellan landsting, 

kommun och stat förekommer kan också gränserna mellan de olika huvudmännens 

ansvarsområden bli mer otydliga (Statskontoret 2014, 41-42). Nationella samordnare som 

styrform kan således uppfattas problematisk eftersom legitimiteten ifrågasätts då 

nätverksstyrning tenderar att försvåra möjligheten till demokratiskt ansvarsutkrävande. 

Syfte och frågeställning 
Med utgångspunkt i ovanstående problematisering syftar uppsatsen till att öka kunskapen om 

nationella samordnare som styrform genom att undersöka samordnares uppdrag och arbetssätt 

ur ett legitimitetsperspektiv med fokus på demokratisk ansvarsskyldighet och möjlighet till 

ansvarsutkrävande. Det teoretiska stödet för den empiriska studien hämtas från 

nätverksstyrningsteori. Följande frågor undersöks: 

 

1) Vilka legitimitetsfrämjande aspekter med avseende på demokratisk ansvarsskyldighet 

och möjlighet till ansvarsutkrävande betonas i forskningen om nätverksstyrning? 

2) Förekommer de legitimitetsfrämjande aspekter som betonas i nätverksstyrningsteori i 

nationella samordnares uppdrag och arbetssätt, om så är fallet, på vilka sätt? 

 

I denna uppsats studeras nationella samordnare som ett fall av horisontell statlig 

nätverksstyrning. Den första frågan undersöks teoretiskt och besvaras i slutet av teorikapitlet. 

Svaret på den första frågan, vilka legitimitetsfrämjande aspekter med avseende på 

demokratisk ansvarsskyldighet och möjlighet till ansvarsutkrävande som betonas i 



	
6 

forskningen om nätverksstyrning, utgör grunden för uppsatsens analysverktyg som används i 

den empiriska studien av den andra frågan, där nationella samordnares uppdrag och arbetssätt 

studeras utifrån de legitimitetsfrämjande aspekter som presenterats inom ramen för den första 

frågan. Studien är inomvetenskapligt relevant då den anknyter till diskursen av governance-

teori och nätverksstyrning samt bidrar till forskningen om nationella samordnare, liksom 

utomvetenskapligt relevant då den behandlar ett angeläget empiriskt och aktuellt 

samhällsfenomen. 

Avgränsning  
Governance är ett omfattande begrepp som innehåller en mängd teorier och idéer. 

Anknytningen till begreppet är främst tänkt som en bakgrund och en problematisering av en 

viss typ av governance-styrning, nämligen styrning i nätverksform, där nationella samordnare 

utgör ett exempel på nätverksliknande horisontell statlig styrning. Fokus ligger därmed 

uteslutande på nationell nätverksstyrning. Det finns också många sätt att studera legitimitet. 

Eftersom det är styrformen som studeras och fokus ligger på samordnares uppdrag och 

arbetssätt studeras legitimitetsfrämjande aspekter i processen snarare än utfallet och 

legitimitetsperspektivet avgränsas till demokratisk ansvarsskyldighet och möjlighet till 

ansvarsutkrävande. Av hänsyn till uppsatsens omfattning har ett urval av nationella 

samordnare studerats. Urvalet har gjorts med stöd av Statskontorets tidigare forskning om 

nationella samordnare.  

Disposition 
I teoriavsnittet presenteras tidigare forskning om nationella samordnare, nätverksstyrning, hur 

nationella samordnare passar in i diskursen samt vilken roll samordnaren har inom nätverken. 

Därefter diskuteras begreppet legitimitet följt av olika forskares uppfattning av hur nätverk 

kan studeras ur ett legitimitetsperspektiv med fokus på möjlighet till ansvarsutkrävande och 

demokratisk ansvarsskyldighet. I slutet av teoriavsnittet presenteras och sammanfattas de 

legitimitetsfrämjande aspekter med avseende på demokratisk ansvarsskyldighet och möjlighet 

till ansvarsutkrävande som betonats i den studerade forskningslitteraturen om 

nätverksstyrning. I metodavsnittet beskrivs metodval och analysverktyget utarbetas. I 

analysavsnittet beskrivs resultatet från den empiriska undersökningen utifrån analysen av de 

legitimitetsfrämjande aspekterna med avseende på demokratisk ansvarsskyldighet och 

möjlighet till ansvarsutkrävande. Avslutningsvis presenteras slutsatserna från den teoretiska 

och empiriska studien samt förslag till fortsatt forskning.   
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Teori och tidigare forskning 

Tidigare forskning 

Nationella samordnare  

Nationella samordnare har blivit ett vanligt styrmedel av flera anledningar. Exempelvis har 

samordnare tillsatts för att regeringen är beroende av flera olika aktörer i genomförandet av 

politiken, för att en bedömning gjorts att samordning på frivillig väg varit fördelaktigt för 

måluppfyllelse, för att synliggöra en fråga och väcka debatt eller för att uppdraget inte anses 

omfattas av existerande myndigheter (Statskontoret 2014, 5-6). Detta eftersom vissa frågor 

berör flera politikområden och det blir då svårt att ge ett samordningsuppdrag till en 

myndighet eftersom de är specialiserade inom ett visst politikområde. Att tillsätta en 

samordnare kan då vara att föredra eftersom samordnaren kan arbeta oberoende av 

myndigheternas ansvarsområden. Samordnaren kan också arbeta friare då de inte ser 

problemen ur ett visst politikområdes eller myndighets perspektiv. Genom att verka utanför 

myndigheterna kan samordnaren också uppfattas som opartisk och mer legitim av aktörerna 

(Statskontoret 2014, 24-25). Aktörerna som samordnas är främst kommuner och landsting, 

men det kan också handla om statliga myndigheter, företag, ideella organisationer m.fl. 

(Statskontoret 2014, 34).  Vilka frågor samordnaren hanterar varierar och uppgifterna kan 

vara av både övergripande och specifik karaktär. Samordningen sker formellt på frivillig väg 

och samordnarens verktyg utgörs till stor del av den egna personen (Statskontoret 2014, 7).  

 

Eftersom samordningsuppdragen skiljer sig åt klassificerade Statskontoret samordnarna i tre 

kategorier som tydliggör deras respektive uppdragskaraktär. Dessa är pådrivaren, utredaren 

och förhandlaren. Pådrivaren har i uppgift att arbeta med aktörer vars medverkan ska 

samordnas på frivillig väg och uppdraget handlar om att genom exempelvis dialog driva på 

utveckling eller synliggöra regeringspolitik. Utredaren har oftast i uppdrag att utreda, 

analysera och lämna förslag. Flera av samordnarna, även om de inte klassificeras som 

utredare, har någon form av utredningsuppdrag. Vilken vikt som läggs på utredning varierar 

dock och endast ett fåtal samordnare är uteslutande utredare. Förhandlaren beskrivs ha till 

uppgift att nå en överenskommelse mellan flera aktörer och ena dem för att möjliggöra 

problemlösning (Statskontoret 2014, 19-20). Förhandlaren är ett exempel på samordnare som 

tillsätts för att lösa relativt konkreta problem med ett förväntat slutresultat. I andra fall, då det 



	
8 

handlar om mer komplexa problem där det ofta saknas en lösning, något som vanligen 

förknippas med pådrivaren, är slutresultaten mer oklara (Statskontoret 2014, 31).  

 

Samordningsuppdraget organiseras antingen som en kommitté med ett kommittédirektiv där 

samordnaren står relativt fristående från regeringen, eller som en funktion inom 

Regeringskansliet. Uppdragen till samordnare organiserade inom Regeringskansliet skiljer sig 

dock åt. Vissa har en utförlig arbetsbeskrivning, andra har ett mer inofficiellt formulerat 

uppdrag (Statskontoret 2014, 27-28). Nationella samordnare som titel används således på 

olika nivåer inom den offentliga förvaltningen, de kan organiseras på olika sätt och de kan ha 

olika uppdrag och funktioner (Statskontoret 2014, 18). Vad som karaktäriserar de nationella 

samordnarna är dock att de har i uppgift att samordna flera aktörer samt att de har tillsatts av 

Regeringskansliet eller regeringen (Statskontoret 2014, 13-14).  

 

Förutom Statskontorets forskning finns en masteruppsats, en magisteruppsats och en 

kandidatuppsats som behandlar nationella samordnare. Sandheden (2014, 1) undersöker i sin 

masteruppsats, genom en fallstudie av den nationella hemlöshetssamordnaren, varför 

nationella samordnare tillsätts, nationella samordnare som styrform samt hur nationella 

samordnare kan påverka den kommunala politikens utformning. Resultatet visar att nationella 

samordnare kan bidra till att nå ut till kommunerna på ett bättre sätt, men att effekten av 

arbetet grundar sig i dels hur samordnaren uppfattas, dels i vilka reella möjligheter deltagande 

aktörer har att förändra sitt beteende.  Crole-Rees (2005, 24-25) undersöker i sin 

magisteruppsats samordnarna som verksamhetsform och identifierar tydliga drag till 

nätverksstyrning då fokus ligger på aktörernas frivilliga deltagande samt dialog och 

samverkan. Det konstateras dock att initiativet till samordning tillkommit på hierarkisk väg 

och samordnarna ses som meta-guvernörsfunktioner. Detta är ett perspektiv som jag kommer 

utveckla senare i denna uppsats (se s.10). Slutligen undersöker Malmström och Johansson 

(2015, 32) i en kandidatuppsats under vilka förutsättningar nationella samordnare 

klassificerade som pådrivare är en effektiv styrform. Resultaten visar att förtroende, 

gemensamma problembilder bland de samverkande samt att verksamheten blir långsiktigt 

etablerad är viktiga förutsättningar.  
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Teori 

Nätverksstyrning  

Nätverk som organisationsform har funnits länge i federala stater rörande förhandlingar kring 

implementering av politiska beslut mellan nationella, regionala och lokala nivåer (Benz och 

Papadopoulos 2006a, 12) samt inom privat sektor då företag samarbetat kring utvecklingen av 

kostsamma program eller för att uppnå stordriftsfördelar. Det är däremot ett senare fenomen 

att även offentliga aktörer har börjat arbeta i nätverk med flera olika typer av aktörer 

(Considine 2005, 126-127). Vad som skiljer nätverksstyrning från andra typer av governance-

styrning härleds vanligen från två aspekter. En rörande struktur då nätverksstyrning 

karaktäriseras av delaktighet från både privata och offentliga aktörer, och en rörande process 

där betoningen av horisontell organisering är framträdande (Börzel och Panke 2007, 155). 

Vissa menar dock att nätverk snarare är ett nytt sätt att analysera aktörers förhållande till 

varandra i skapandet och implementeringen av politik än en ny typ av förhållande mellan 

privata och offentliga aktörer (Knill och Tosun 2012, 209).  

 

Nätverksstyrning har många definitioner. Här presenteras en definition som handlar om 

förhandlingar och institutionaliserade kontakter mellan offentliga och privata aktörer genom: 
 

1. Ett relativt stabilt horisontellt beroende mellan operationellt självständiga aktörer som; 2. 

Interagerar genom förhandlingar; 3. Inom ramen för reglerade, normativa, kognitiva och 

tänkta ramar som; 4. Är självreglerande inom ramar som satts av externa organ och som; 5. 

Bidrar till produktionen av ett offentligt syfte.2 

      (Sørensen och Torfing 2007a, 9).  

 
Endast nätverk som bidrar till offentliga syften räknas till ”governance-nätverk”, här översatt 

som styrning genom nätverk eller nätverksstyrning (Sørensen och Torfing 2007a, 9-11). 

Nätverk som inte bidrar till offentliga syften berörs således inte i föreliggande uppsats 

eftersom fokus ligger på nationella samordnare, vilka verkar i nätverk som bidrar till 

offentliga syften. 

 

Uppkomsten av nätverk förklaras av att policy idag är resultatet av en process som har 

förhandlats fram mellan flera aktörer. Processen anses inte längre fullt kontrollerad av staten, 

och samverkan som växer fram mellan aktörer benämns som ”governance-nätverk”, eller 

																																																								
2 Fritt översatt från engelska.  
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nätverksstyrning (Sørensen och Torfing 2007a, 3-4). Vissa frågor och policyområden ryms 

heller inte längre inom de klassiska institutionerna då frågor och problem är övergripande och 

lösningar konstrueras utifrån olika fristående aktörer som sammanlänkas genom 

överenskommelser, resurser och projekt (Considine 2005, 126-127). Nätverket i sig ses dock 

inte som en aktör eller en institution, utan som ett forum för verksamhet (Considine 2005, 

140). Andra anledningar är förekomsten av s.k. ”wicked problems”, komplexa 

samhällsproblem där det finns en osäkerhet kring hur problemet ska förstås, definieras eller 

lösas (Sørensen och Torfing 2007a, 5) eller s.k. ”joint action problems”, då många aktörer 

måste samarbeta och komma överens (Considine, 2005, 130). Samhället beskrivs också som 

mer fragmenterat än tidigare eftersom fler aktörer interagerar med varandra, offentligt och 

privat har då blandats samman (Sørensen och Torfing 2007a, 9-11). Ovannämnda anledningar 

till nätverkens uppkomst har stora likheter med de orsaker som Statskontoret presenterat 

rörande varför nationella samordnare tillsätts.  

 

Nätverk kan utformas på många sätt och domineras av både formella och informella 

kontakter. De kan vara permanenta eller kortvariga, självorganiserade eller initieras från en 

högre nivå samt ha ett specifikt eller ett övergripande fokusområde (Sørensen och Torfing 

2007a, 9-11). Nätverkens organisering kan förändras av både interna och externa anledningar 

och eftersom nätverken som utgör fokus i denna uppsats behandlar offentlig policy påverkas 

de t.ex. externt om den allmänna opinionen eller politiken rörande ett visst område förändras 

(Peters 2007, 70). Att aktörer arbetar horisontellt i nätverken betyder inte att de alltid är 

jämbördiga gällande exempelvis ekonomiska tillgångar eller beslutsmakt. Offentliga aktörer 

har ibland viss beslutsmakt över privata. Vad som skiljer nätverksstyrning från andra styrsätt 

är dock att det handlar om ett resursutbyte, t.ex. kunskap, kapital och möjlighet till 

deltagande, snarare än att en aktör dominerar en annan (Börzel och Panke 2007, 155).  

Meta-guvernörer inom nätverksstyrning 

För att nätverksstyrning ska fungera ändamålsenligt menar Sørensen och Torfing (2007b, 

169) att möjlighet att reglera nätverket behövs. Eftersom nätverksidén bygger på frivillighet 

fungerar inte traditionella byråkratiska och hierarkiska styrsätt. För att styra nätverken 

används därför ”network management” eller ”meta-governance”, här översatt som meta-

styrning. Istället för att kontrollera eftersträvar staten då, som en form av ”meta-guvernör”, 

möjlighet att vägleda, reglera och underlätta interaktionen mellan nätverksaktörerna för att 

uppnå bättre samverkan och koordinering. Eftersom nätverksverksamheten handlar om 
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samarbete behövs ofta en opartisk aktör med god förhandlingsskicklighet som kan underlätta 

interaktionsprocesserna, men liksom övriga aktörer vara en del av nätverket och gynnas av 

eventuella framsteg. Det handlar dock inte om att försöka dominera, utan om att sammanföra 

aktörer och nå gemensamma problemdefinitioner samt lösningsförslag (Klijn och Edelenbos 

2007, 199-201). De nationella samordnarnas roll inom nätverksstyrningen är alltså i form av 

en sådan aktör, vilket anknyter till Crole-Rees beskrivning av nationella samordnare som 

meta-guvernörsfunktioner. Samordnaren har nu placerats in i en kontext av nätverksstyrning 

och samordnarens roll i nätverket har presenterats. Teoridelen fortsätter med en beskrivning 

av de legitimitetsproblem som vanligen lyfts fram i relation till nätverksstyrning.  

Legitimitetsproblemet 

Forskningen talar ofta om att den offentliga sektorns transformation har ändrat fokus från 

hierarkisk till horisontell styrning. Hierarki kan här förstås på två sätt, dels som ett 

auktoritetsinstrument, dels som ett styrsätt och institutionellt uttryck för möjlighet till 

demokratiskt ansvarsutkrävande (Lynn Jr. 2011, 229). Vad som är legitimt beror delvis på vad 

som uppfattas legitimt av samhället. Statlig inblandning, oavsett governance-form, upplevs 

dock viktigt för att skapa legitimitet eftersom det fortfarande är statens ansvar att uppfylla 

medborgarnas behov och bevara kollektiva nyttigheter (Knill och Tosun 2012, 208;220).  

Inom horisontell styrning uppstår problem genom att makt ibland ges till icke-folkvalda 

representanter när beslutsfattare agerar med aktörer som representerar intressegrupper snarare 

än folket i allmänhet (Benz och Papadopoulos 2006a, 7). Börzel och Panke (2007, 153-156) 

menar att framgångsrik styrning kräver både effektivitet och legitimitet, men gällande 

nätverksstyrning fokuseras i högre grad på effektivitet. På lång sikt är dock legitimitet det 

enda som kan säkra ett politiskt systems stabilitet eftersom effektivitet sällan kan garanteras. 

Effektivitet kan således inte kompensera för brist på legitimitet.  

 

Inom traditionell demokratiteori får offentlig verksamhet sin legitimitet genom möjlighet till 

ansvarsutkrävande, hänsyn till grundläggande värden, folkets intresse samt genom formella 

regler, lagar och procedurer. Legitimiteten kommer således av att folket representeras av 

valda företrädare i verkställande och lagstiftande forum, vilket kompletteras av ett ramverk av 

institutionella regler. Legitimiteten består dels av representation, dels av möjlighet till 

ansvarsutkrävande, där ansvarsutkrävande sammanlänkar valda representanter, förvaltningen 

och medborgarna (Considine, Ali Afzal 2011, 370-371). Ur ett government-perspektiv skapas 

legitimitet därmed genom efterföljandet av vissa procedurer. Policy kan uppfattas legitim 
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oavsett utfall eftersom det i procedurerna förekommer mekanismer för att hantera 

misslyckanden. Inom governance fokuseras snarare på resultatet. Legitimitet skapas då genom 

att utfallet uppfattas lyckat. Istället för procedurer och institutioner fokuseras på processer och 

dynamik vilket innebär att ansvaret för misslyckanden sprids på flera aktörer på olika nivåer 

och med olika funktioner. Detta är problematiskt eftersom det blir svårare att peka ut vem 

som är ansvarig för vad och att utkräva ansvar (Peters och Pierre 2006, 38-40).  

Ansvarsskyldighet och möjlighet till ansvarsutkrävande 

Möjligheten till ansvarsutkrävande kan i korthet ses som en kedja av institutionaliserade och 

delvis hierarkiska förhållanden med fokus på exempelvis ansvarsfullt användande av 

offentliga medel, offentliga åtaganden samt formellt delegerad makt. Ansvarsutkrävandet ses 

som en mekanism inom representativ demokrati för att skapa incitament för representanter att 

handla i enlighet med folkets vilja. Ansvarsutkrävandet sker oftast i efterhand, men i och med 

vetskapen om att möjligheten till ansvarsutkrävande finns är tanken att representanterna ska 

handla i enlighet med medborgarnas preferenser. (Considine, Ali Afzal 2011, 370-373). 

Förändringarna inom offentlig sektor har delvis utmanat de traditionella procedurerna för 

ansvarsutkrävandet. Genom ett större fokus på prestation och effektivitet, och i kombination 

med decentralisering och fler involverade aktörer, har horisontella och komplexa nätverk 

försvårat för traditionella legitimitetskapande mekanismer. Om det inte är möjligt att spåra 

vem som är ansvarig är det heller inte möjligt att vidta sanktioner, och således förloras även 

incitamenten som mekanismerna ansetts skapa (Considine, Ali Afzal 2011, 375-376). Att 

ansvarsutkrävande är viktigt hänvisas enligt Considine (2005, 208) till två aspekter. Dels en 

funktionell aspekt som handlar om att politiska projekt som sjösatts av ett visst syfte förväntas 

uppfylla syftet, om så inte sker förväntas någon ta ansvar för detta. Dels en etisk aspekt 

gällande offentlig politik, då politiken liksom implementeringen förväntas leva upp till en viss 

moralisk nivå för att det rör det offentliga. För att dessa krav ska uppfyllas krävs att det är 

möjligt att identifiera och fördela ansvaret på verkliga aktörer. 

Ansvarsskyldighet och möjlighet till ansvarsutkrävande i nätverksstyrning 

I nätverksstyrning blir ansvarsförhållandena många och komplexa i och med den horisontella 

organiseringen samt inblandningen av både statliga och icke-statliga aktörer. Möjligheten till 

ansvarsutkrävande kan inte längre ses varken som efterföljandet av regler och procedurer eller 

som en hierarkisk kedja (Considine, Ali Afzal 2011, 377-379). Huvudproblemet uppfattas 

ligga i att icke-folkvalda representanter är med i policy-skapandet, vilket innebär att den 

tidigare hierarkiska styrkedjan inte fungerar. När policys skapas genom förhandlingar och 
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överenskommelser istället för genom politiska beslut uppfattas det också svårare att hålla 

aktörer ansvariga genom att processerna kan bli informella och sakna transparens. Även om 

det handlar om horisontella förhållanden förekommer även maktrelationer mellan aktörer 

(Benz och Papadopoulos 2006b, 274-275). Möjligheten till ansvarsutkrävande är en av de 

viktigaste aspekterna även i de nya styrsätten. Definitionen av vad ansvarsutkrävande innebär 

behöver dock modifieras och breddas för att inkludera även horisontell styrning (Considine, 

Ali Afzal 2011, 380). Nedan presenteras ett antal forskares syn på hur nätverk kan studeras 

med utgångspunkt i att de ska kunna uppfattas som legitima, demokratiskt ansvarsskyldiga 

samt erbjuda möjligheter till ansvarsutkrävande.  

Legitimitetsfrämjande aspekter i nätverksstyrning 

Politiska representanter  

När politiska representanter deltar i nätverksstyrning är de bundna av institutionella regler. 

Således kan de öka legitimiteten i nätverksstyrningen eftersom policyskaparna i högre grad 

anses ansvariga. Politiska representanter anses vidare representera det ”allmänna” i en högre 

utsträckning än övriga aktörer vilket kan öka nätverkslegitimiteten. Dock kan politisk 

inblandning även innebära svårigheter för nätverkens effektivitet då exempelvis möjligheterna 

till effektiv förhandling minskar (Benz och Papadopoulos 2006b, 280-281). Taiclet (2006, 63-

64) framhåller i en fallstudie av nätverksstyrning i Frankrike att demokratiskt valda 

representanters inflytande också kan skilja sig från andra aktörers, vilket kan påverka 

nätverkets legitimitet. Nätverkens politisering, vilket avser både politiskt direktdeltagande, 

men också indirekt deltagande genom hur ett problem uppfattas eller vilken uppmärksamhet 

nätverket får av politiska aktörer, bör därför undersökas.  

Ett nätverk bestående av representanter 

Esmark (2007, 274-276) menar att en förutsättning för att nätverken ska kunna erbjuda bättre 

möjligheter till ansvarsutkrävande är att de antar rollen som representativa institutioner 

eftersom representativitet ligger till grund för ansvarsskyldighet. För att ansvarsutkrävande 

ska vara möjligt inom nätverksstyrning presenteras därför kriterierna, inkluderande, publicitet 

och mottaglighet.3 Sammanfattningsvis handlar punkterna om att stärka ansvarsskyldigheten 

inom nätverket och uppfatta nätverket som ett forum med representanter (Esmark 2007, 295). 

Inkluderande handlar om representation, dvs. att representera och att bli representerad. För att 

det ska vara möjligt att utkräva ansvar behöver det vara möjligt att avgöra vem som är 

																																																								
3 Fritt översatt från engelska.  
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ansvarig för ett beslut liksom vilka beslutsfattaren representerar (Esmark 2007, 274-276). 

Inom representativ demokrati skapas ett förhållande mellan den representerade, som är i en 

position att utkräva ansvar, och den representerande som kan ställas till svars. Det 

grundläggande är att avgöra vem och vilka som legitimt kan anta dessa roller i nätverken 

(Esmark 2007, 278-279). Nätverket i helhet är inte ansvarigt, utan samtliga nätverksdeltagare 

ska ansvara inför dem de representerar. Publicitet handlar om att det behövs ett forum för 

debatt där beslutsfattare kan förklara, argumentera och informera de representerade. Detta 

krävs för att de representerade ska ha möjligheter till ansvarsutkrävande och kunna ställa 

representanterna till svars. Det måste således förekomma öppenhet, transparens och 

tillgänglig information om nätverkets arbete och beslutsförfaranden (Esmark 2007, 282-284). 

Vilken mediabevakning som förekommer är också viktigt, det framhålls dock att det är 

någonting som nätverket kan ha svårt att påverka eftersom media avgör nyhetsvärdet (Esmark 

2007, 287-289). Mottaglighet handlar slutligen om att det ska finnas sanktioner att vidta och 

möjligheter att utkräva faktiskt ansvar (Esmark 2007, 274-276). Den ansvarsskyldige har fått 

ett mandat där den ansvarsutkrävande förväntar sig att den ansvarsskyldige handlar på ett 

visst sätt, om så inte sker måste sanktioner och faktiska former för ansvarsutkrävande 

förekomma. Är varje nätverksrepresentant ansvarig i förhållande till vilka den representerar 

kommer mandatet, liksom sanktionerna att variera och olika sanktioner kan således 

förekomma. För att nätverket ska uppfattas legitimt måste dock varje representant i nätverket 

sitta på ett visst mandat till vilket det finns sanktioner (Esmark 2007, 293-294).  

En ny förståelse av begreppet ansvarsskyldighet 

För att undersöka nätverk framhålls också att fokus bör ligga både på formella och informella 

interaktioner mellan nätverksaktörerna (Considine 2005, 137). Ansvarsskyldighet uppfattas 

också ha en annan innebörd i relation till nätverksstyrning. Istället för att uppfatta det som en 

hierarkisk auktoritetskedja handlar det om en ansvarsfull stämning mellan aktörer (Considine 

2005, 214). När aktörer är inblandade i en icke-vertikal kedja måste ansvarsskyldighet förstås 

på ett annat sätt, nämligen som en kedja av förhållanden som i kombination leder till 

ansvarsskyldighet och legitimitet. Kriterierna som lyfts är: 
 

1. Anvisning av mål och kvalitet, det är upp till regeringen att identifiera målgrupp och 

uttrycka policysyftet.  2. Transparens, det finns möjlighet att granska verksamheten genom 

tillgänglig kunskap om hur verksamheten bedrivs. 3. Kännedom om konsekvenser, det 

måste vara möjligt att se samband mellan implementering och utfall för att möjlighet till 

ansvarsutkrävande ska förekomma. 4. Finnas möjlighet för tillsynsaktörer att utföra 
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oberoende granskning av verksamheten. 5. Finnas möjlighet att ställa ansvariga till svars 

för misslyckanden samt lämpliga sanktioner att vidta (vilka måste vara transparenta). 6. 

Finnas möjlighet att revidera verksamheter om de inte uppnår kraven på 

ansvarsskyldighet.4                    (Considine 2005, 222-223).  

Nätverksstyrning och institutionaliserade länkar 

Aarsæther et al. (2009, 580-583) menar att det finns ett behov av att institutionalisera länkar 

mellan de ansvariga och de som ska ställa till svars. Detta för att försäkra sig om att 

information och kunskap om nätverksverksamheten finns, liksom mekanismer för 

ansvarsutkrävande. Istället för en hierarkisk kedja av delegering kan beslutsfattande vara 

demokratiskt genom ansvarskedjor mellan beslutsfattare och dem som påverkas av besluten. 

Nätverksdeltagarna måste inta rollen som ansvarsskyldiga till politiker, ”stakeholders” och 

medborgare samt upprätta ett förhållande till dessa grupper som kan garantera att information 

och kunskap som krävs för att aktörerna ska kunna hållas ansvariga når ut. Grupperna ska 

också ha möjlighet till faktiskt ansvarsutkrävande. För politiker är detta tänkt att fungera 

genom möjligheten att meta-styra nätverket. Politikerna kan då hålla nätverket ansvarigt 

genom att sätta upp politiska och ekonomiska ramar, främja nätverket eller skapa incitament 

för en viss utveckling, alternativt själva delta i nätverket. Politikerna ska också kunna 

sanktionera nätverket eftersom de står som ytterst ansvariga. Nätverket måste vidare vara 

ansvarsskyldigt till ”stakeholders”, vilka definieras som grupper och organisationer som 

påverkas av beslut som nätverket fattar.  Nätverket måste också se till att informationsutbyte 

och interaktion med dessa grupper förekommer. Slutligen ska nätverket vara ansvarsskyldigt 

till medborgarna genom att vara tillgängligt för debatt och informationsutbyte, exempelvis i 

form av rapporter eller beslutsmotiveringar. I samtliga fall framhävs dock att vem som är 

relevant att inkludera i en dialog eller interaktion avgörs av situationen liksom vilken typ av 

beslut eller handling det rör sig om. Kort sagt, för att nätverket ska anses ansvarsskyldig 

måste det leva upp till följande:  
 

(1) Acceptera rollen som ansvarsskyldigt. (2) Vara meta-styrt av relevanta, valda 

politiker. (3) Ständigt vara i nära kontakt med relevanta stakeholders. (4) Vara tillgängligt 

för offentlig debatt med den bredare massan av berörda medborgare.5 

                         (Aarsæther et al. 2009, 583). 

																																																								
4 Fritt översatt från engelska. 
5 Fritt översatt från engelska.	
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Legitimitetsfrämjande aspekter med avseende på demokratisk ansvarsskyldighet och 

möjlighet till ansvarsutkrävande som betonas i forskning om nätverksstyrning 

I kriterierna som ovanstående forskare presenterar betonas vissa centrala 

legitimitetsfrämjande aspekter. Även om formuleringarna och antalet kriterier skiljer sig åt 

återfinns i stort sett gemensamma, eller iallafall förenliga, uppfattningar om hur 

ansvarsskyldighet och möjlighet till ansvarsutkrävande kan uppfattas i nätverksstyrning.  

1. Politisk meta-styrning 

Flera forskare framhåller vikten av politikers inblandning i nätverksstyrning. Considine 

(2005, 222-223) understryker att nätverksstyrningens mål och kvalitet ska fastslås av politiker 

så till vida att syftet med ett program, liksom målgruppen, på förhand ska identifieras av valda 

beslutsfattare. Taiclet (2006, 63-64) framhåller att nätverkens politisering bör undersökas, 

både vad gäller direkt och indirekt deltagande eftersom politiskt deltagande eller påverkan 

kan verka legitimerande. Aarsæther et al. (2009, 592) framhåller behovet av meta-styrning av 

nätverksverksamheten genom exempelvis politiska och ekonomiska ramar, direktdeltagande 

eller genom att politiker främjar nätverk och skapar incitament för en viss utveckling.  

2. Ansvarsfördelning i nätverket  

Att en omformulering av begreppet ansvarsskyldighet krävs för att studera nätverksstyrning 

framhåller flera forskare. Considine (2005, 214) betonar att ansvarsskyldighet måste handla 

om en kedja av förhållanden mellan aktörer som i kombination leder till ansvarsskyldighet i 

nätverksstyrning. Esmark (2007, 274-276) menar att nätverken måste uppfattas som en 

representativ form av ansvarsskyldiga och vara ansvarigt inför grupper utanför nätverket 

genom att representanterna blir ansvariga inför dem de representerar, något även Aarsæther et 

al. (2009, 581-583) framhåller. Således ska inte nätverket i helhet vara ansvarigt, istället ska 

nätverksdeltagarna vara ansvariga inför vilka de representerar.  

3. Kunskap om nätverkets arbete och arbetssätt   

Att det ska finnas tillgänglig kunskap och information om nätverksverksamheten framhålls 

eftersom kunskap utgör en förutsättning för ansvarsutkrävande. Aarsæther et al. (2009, 581-

583) menar att det måste upprättas ett forum för informationsutbyte, debatt och interaktion för 

att säkerställa detta. Det framhålls dock att vem som är relevant att inkludera i en dialog eller 

interaktion avgörs av situationen liksom vilken typ av beslut eller handling det rör sig om. 

Esmark (2007, 282-284) identifierar liknande behov av procedurer för att möjliggöra för 

ansvarsutkrävande att fråga ut ansvarsskyldiga, samt vikten av öppenhet, transparens och 
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information om beslutsförfaranden och nätverksverksamheten. Även media diskuteras, dock 

är mediabevakningen svår för nätverken att påverka. Considine (2005, 222-223) framhäver 

också vikten av transparens för att möjliggöra tillgänglig kunskap om verksamheten, men 

lägger till att det måste finnas möjligheter till oberoende granskning, liksom möjligt att se 

samband mellan implementering och utfall. 

4. Mekanismer för ansvarsutkrävande hos nätverksaktörerna  

Mekanismer för ansvarsutkrävande är också något som framhålls. Considine (2005, 222-223) 

menar att det både måste finnas reell möjlighet till ansvarsutkrävande och i förväg kända 

sanktioner. Det måste också vara möjligt att revidera verksamheter som inte uppnår kraven på 

ansvarsskyldighet. Esmark (2007, 293-294) konstaterar att om varje nätverksrepresentant är 

ansvarig i förhållande till vilka den representerar kan sanktionerna variera då representanter 

kan sitta på olika mandat. Det är dock viktigt att det finns sanktioner kopplade till varje 

mandat, även om dessa inte är enhetliga eller vidtas av nätverket självt. Aarsæther et al. 

(2009, 581-583) menar också att det måste förekomma sanktioner och faktiska mekanismer 

för ansvarsutkrävande.  

 

Med de fyra legitimitetsfrämjande aspekterna som sammanfattats ovan har uppsatsens första 

fråga besvarats. Med stöd av ovanstående aspekter utformas analysverktyget som används för 

att beskriva nationella samordnares uppdrag och arbetssätt som ett fall av nätverksstyrning 

och med avseende på demokratisk ansvarsskyldighet och möjlighet till ansvarsutkrävande.  

Metod  

Design 
Uppsatsens design utgörs av en kvalitativ fallstudie av nationella samordnare som styrform. 

Bryman (2011, 74) beskriver fallstudier som ”de undersökningar då fallet av egen kraft utgör 

fokus för intresset.” Valet av studieobjekt grundar sig i att samordnarna ses som ett exempel 

på en typ av horisontell statlig styrning som återfinns inom nätverksstyrning. Kritiken mot 

fallstudier grundar sig vanligen i deras brist på generaliserbarhet, att generalisera är dock 

oftast inte syftet. Målet är istället att studera fallet och göra en analys som eventuellt kan 

generalisera till jämförbara fall (Bryman 2011, 79). Generaliseringar av styrformen som utgör 

fokus för fallstudien är således inte möjligt, däremot öppnas upp för framtida jämförelser med 

liknande styrformer.  



	
18 

Metod och material  
Då forskning kring nationella samordnare i stor utsträckning saknas är studien explorativ och 

syftar till att göra en systematisk beskrivning och analys som ger ökad kunskap 

huvudsakligen grundat på empiriskt material. Ett kvalitativt angreppssätt har valts för att få 

tillgång till samordnarnas beskrivningar och uppfattningar av arbetssättet. Studien är 

teorikonsumerande då teorier och tidigare forskning används för att skapa en kontext och en 

förståelse, samt ligga till grund för den analys som appliceras på materialet. Teorell och 

Svensson (2007, 48) menar att teoriernas syfte är att underlätta förståelsen av företeelser och 

händelser. De har således inget egenvärde utan används för att möjliggöra jämförelser mellan 

fall. Det är på detta sätt teorianknytningen görs eftersom uppsatsen behandlar ett fall av 

horisontell styrning där kopplingar görs till forskning om nätverksstyrning. Metoden som 

använts för materialinsamling är fallstudier. George och Bennet (2004, 18; 83) menar att 

fallstudier som metod kan bestå både av analyser och jämförelser av enskilda fall och mellan 

ett mindre antal fall. Jämförelserna ger en tydligare bild av samordningsuppdragen med 

avseende på demokratisk ansvarsskyldighet och möjlighet till ansvarsutkrävande. Den 

huvudsakliga metoden för materialinsamling har utgjorts av sex semi-strukturerade 

informantintervjuer. Intervjuerna har varit ca en halvtimme långa och skett personligen eller 

via telefon. En intervjuguide med teman, vilken återfinns som bilaga, har utformats. 

Intervjuformen är flexibel gällande vilka frågor som ställs samt tillåter följdfrågor (Bryman 

2011, 415-416). Fem av sex intervjuer har spelats in och transkriberats, under en intervju 

fördes endast minnesanteckningar. Som kompletterande källmaterial utöver intervjuerna har 

skriftlig dokumentation, regeringsbeslut, kommittédirektiv samt eventuella tilläggsdirektiv 

och rapporter studerats. Detta bidrog också med initial kunskap om uppdragen inför 

intervjuerna. Vilket material som finns att studera varierar dock i stor utsträckning mellan 

samordnarna. Endast en av de intervjuade samordnarna har publicerat en slutrapport, och 

överlag innehåller de befintliga skriftliga källorna mycket lite information om arbetssättet, 

varför analysen huvudsakligen baseras på intervjuerna.   

Urval  
Ett målstyrt urval av nationella samordnare har gjorts med hänsyn till uppsatsens omfattning. 

För att få en så stor urvalsbredd som möjligt användes Statskontorets identifiering av 

samordnare, deras klassificering av samordnares olika huvuduppdrag (förhandlare, utredare, 

pådrivare) samt organisationsform (fristående kommitté eller funktion inom 

Regeringskansliet). Urvalet syftar till att ge en representativ bild av nationella samordnares 
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uppdrag och arbetssätt för att möjliggöra generalisering till övriga samordnare i den mån som 

går. För att så mycket material som möjligt skulle finnas tillgängligt önskades att 

samordningsuppdraget var avslutat. Av hänsyn till det källkritiska kriteriet samtidighet 

önskades att uppdraget skulle vara avslutat relativt nyligen och samordnarnas mandatperiod 

togs därför hänsyn till. Urvalet genomfördes så strategiskt som möjligt, vissa praktiska 

begränsningar tillkom dock och då urvalsmallens bredd prioriterades har en samordnare som 

ännu inte avslutat sitt uppdrag inkluderats. En bedömning gjordes att samordnarens 

verksamhet pågått tillräckligt länge för att uppdrag och arbetssätt ändå skulle kunna studeras. 

Uppsatsen innehåller material från intervjuer med fyra samordnare samt två personer som 

biträtt varsin samordnare i deras uppdrag (se referenslistan). Tabell 1 – De studerade 

samordnarna, visar vilka samordnare som undersöks, deras klassificering och 

organisationsform samt deras verksamhetsperiod.   

 

Utgångspunkt för analys 

Analysverktyget har utformats med teoretiskt stöd genom en studie av tidigare forskning där 

jag beaktat vilka legitimitetsfrämjande aspekter som betonats i litteraturen om hur 

nätverksstyrning kan studeras och uppfattas legitim med avseende på demokratisk 

ansvarsskyldighet och möjlighet till ansvarsutkrävande. De förekommande 

legitimitetsfrämjande aspekterna skapar ett analysverktyg genom att de omformuleras till 

följande analysfrågor som appliceras på det empiriska materialet; 1. Har meta-styrning 

förekommit i samordningen? Aspekten rör politikernas direkta eller indirekta inblandning i 

nätverksstyrningen. Vad som undersöks är om nätverksstyrningens mål fastslås av politiker 

samt om politisk meta-styrning förekommer genom exempelvis politiska och ekonomiska 

Tabell 1 – De studerade samordnarna  
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ramar, genom nätverksfrämjande eller incitament som syftar till en viss utveckling. 2. Hur har 

ansvarsfördelningen i nätverket av samordningsaktörer sett ut? Här undersöks vem som 

uppfattas som ansvarig i nätverket, liksom för vad, och inför vem/vilka, som ansvaras. 3. 

Vilken kunskap finns om samordnarens arbete och arbetssätt? Detta undersöks genom 

nätverkens kontakt med politiker, stakeholders och medborgarna, då medborgarkontakt är 

svårt att undersöka studeras istället mediakontakten. Även vilka former för återrapportering 

eller redovisning som funnits samt hur samordnarna bedömer möjligheten att följa upp eller 

utvärdera samordningsuppdraget externt undersöks. 4. Förekom mekanismer för 

ansvarsutkrävande hos aktörerna i samordningen? Här undersöks om mekanismer för 

ansvarsutkrävande förekom bland samordningsaktörerna, i den utsträckning materialet tillåter.  

Källkritik  
Källkritik beskrivs vara särskilt relevant för forskare som undersöker beskrivande 

frågeställningar och Essiassion et al. (2007, 314) presenterar fyra källkritiska kriterier att utgå 

ifrån äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. Då materialet huvudsakligen bygger på 

intervjuer är det främst relevant att diskutera oberoende, samtidighet och tendens. Gällande 

oberoende har samordnarna, alternativt personer som har arbetat/arbetar med samordnaren, 

intervjuats. Informationsmässigt förefaller ingen större skillnad föreligga mellan att intervjua 

samordnaren eller någon som biträder samordnaren då dessa arbetat nära varandra. 

Intervjupersonernas centralitet förefaller också god. Det största problemet med 

intervjumaterialet handlar rimligen om samtidigheten eftersom de flesta samordnarna har 

avslutat sina uppdrag för en tid sedan, något som vissa också påpekat. Essiasson et al. (2007, 

320) bekräftar att människor har en tendens att efterhandskonstruera eller glömma detaljer. 

Likaså kan tendensen ifrågasättas då varje samordnares arbete analyserats genom information 

baserat på en central informants information. Eftersom materialet bygger på intervjuer finns 

också risk för en viss intervjuareffekt, då det rört sig om informantintervjuer och samordnarna 

är relativt offentliga personer vana vid intervjuer, har detta förhoppningsvis inte påverkat 

materialet i någon större utsträckning. 

Undersökning och analys 
Nedan presenteras en kort introduktion av de studerade samordnarnas uppdrag. Analysen av 

deras uppdrag och arbetssätt kommer därefter utgå ifrån de fyra frågor som analysverktyget 

består av. Frågorna ställs till materialet i syfte att skapa en systematisk beskrivning av 

samordnarnas uppdrag och arbetssätt med avseende på demokratisk ansvarsskyldighet och 
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möjlighet till ansvarsutkrävande. Jämförelser mellan samordnarnas olika klassificering görs 

för att påvisa relevanta skillnader eller likheter.  

Nationella samordnare klassificerade som utredare 
Den nationella vårdvalssamordnaren organiserades inom Socialdepartementet. Samordnaren 

tillsattes som en av flera åtgärder för en fortsatt utveckling av vårdvalet. Uppdraget var att 

stimulera utvecklingen genom att bl.a. undersöka hur vårdvalet kunde utvecklas inom 

specialistvården samt hur sammanhållna kedjor mellan vårdnivåer och huvudmän skulle 

kunna utvecklas. Samordnaren hade även vissa ekonomiska medel i form av stimulansbidrag 

att dela ut samt skulle löpande följa landstingens arbete (Socialdepartementet Regeringsbeslut 

1:4 2013-05-23, 1-2).  

 

Den nationella samordnaren för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården 

organiserades som en fristående kommitté. Initiativtagare var Socialdepartementet och 

huvuduppgiften var att göra en analys av hur hälso- och sjukvården kunde använda 

professionernas resurser mer effektivt och ändamålsenligt. Samordnaren för ett effektivare 

resursutnyttjande skulle vidare, mot bakgrund av analysen, initiera samarbeten med berörda 

aktörer och ge förslag på åtgärder att vidta för att öka effektiviteten (Socialdepartementet Dir. 

2013:104, 1).  

Nationella samordnare klassificerade som förhandlare  

Branschsamordnaren för en digitalisering av ljudradion, eller digitalradiosamordnaren, 

organiserades som en fristående kommitté. Uppdraget från Kulturdepartementet gick ut på att 

i samarbete med Myndigheten för radio och tv och i dialog med berörda aktörer utarbeta ett 

förslag för en övergång från analog till digital ljudradio. Uppdraget skulle ta sin utgångspunkt 

i bedömningar som gjorts i en tidigare proposition (Kulturdepartementet Dir. 2013:76).   

 

Förhandlaren med uppdrag att förhandla om ett avtal mellan staten och vissa landsting om 

samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och 

sjukvården (ALF-avtalet) organiserades som en funktion inom Regeringskansliet och 

uppdraget låg under Utbildningsdepartementet. ALF-förhandlaren företrädde staten och 

tillsattes för att förhandla fram ett nytt ALF-avtal eftersom det tidigare avtalet sagts upp 

(Utbildningsdepartementet Pressmeddelande 2012-03-08).  
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Nationella samordnare klassificerade som pådrivare 
Den nationella samordnaren för en positiv supporterkultur och mot våld och annan 

brottslighet i anslutning till idrottsevenemang tillsattes under Kulturdepartement med uppgift 

att biträda departementet i arbetet med att stärka den positiva supporterkulturen och motverka 

idrottsrelaterad brottslighet. Samordnaren organiserades som en funktion inom 

Regeringskansliet. Uppdraget kretsade kring att verka för samverkan och ökat förtroende 

mellan organisationer på central, regional och lokal nivå samt berörda myndigheter för att 

stärka dialogen mellan aktörerna. Samordnaren skulle även följa vissa frågor som presenterats 

i den föregående samordnarens betänkande, liksom andra relevanta utredningar och de 

centrala aktörernas arbete på området (Kulturdepartementet, Uppdrag 2013-09-20). Vissa 

tilläggsuppgifter tillkom även, bl.a. att undersöka hur nykterheten i anslutning till 

idrottsarenor och evenemang kunde öka och att följa de mest berörda klubbarna och 

förbunden gällande insatser som genomförts för att främja en positiv supporterkultur. 

Samordnaren skulle fungera som ett forum för att sprida erfarenheter, stimulera samordning 

och långsiktiga insatser (Frebran Slutrapport, 2015-01-29, 1-2).  

 

Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 

tillsattes genom ett kommittédirektiv. Initiativtagare var Justitiedepartementet och uppdraget 

syftar till att förbättra samverkan mellan kommuner, myndigheter samt organisationer på 

lokal, regional och nationell nivå i arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande 

extremism. Uppdraget har sin bakgrund i flera utredningar. Samordnaren ska verka för att 

förebyggande metoder utvecklas samt öka kunskapen om våldsbejakande extremism och en 

del av uppdraget består i att utbilda och stödja aktörer (Justitiedepartementet Dir. 2014:103, 

1). Samordnaren har också fått två tilläggsdirektiv initierade av Kulturdepartementet. Det 

första direktivet innebar bl.a. att utreda förutsättningarna för en nationell stödtelefon, inrätta 

ett nätverk av experter, förbättra stödet till anhöriga, uppmuntra till insatser för individer som 

vill lämna extremism samt att utarbeta och initiera genomförandet av en strategi för arbetet att 

värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Kulturdepartementet Dir. 2015:27). Ett 

senare direktiv innebar vidare att samordnaren skulle ge en etablerad frivilligorganisation i 

uppdrag att genomföra pilotverksamhet med en nationell stödtelefon, pilotverksamheten ska 

utvärderas i samband med samordnarens slutrapportering (Kulturdepartementet Dir. 2015:86). 
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1. Har meta-styrning förekommit i samordningen?  
Tecken på meta-styrning i samordnarnas uppdrag och arbetssätt undersöks här, exempelvis 

om ekonomiska, innehållsmässiga och politiska ramar satts för uppdraget, om indirekt eller 

direkt politiskt deltagande förekommit samt tecken på politiskt nätverksfrämjande eller 

incitamentsskapande.   

Utredarna 

Vårdvalssamordnaren berättar att landstingen till en början kunde söka pengar för att utveckla 

samtliga vårdval. Politikerna skärpte sedan kraven på landstingens ansökningar vilket kan ses 

som ett exempel på meta-styrning. Likaså hade samordnaren ekonomiska medel till sitt 

förfogande vilket kan ses som incitament från politikernas sida för att driva på 

vårdvalsverksamheten.  Liksom Statskontoret beskrivit är uppdrag till samordnare 

organiserade inom Regeringskansliet olika utförliga. I detta fall beskrivs direktiven som 

relativt otydliga och uppdraget som kort, men att ett tätt politiskt utbyte förekom med 

statssekreteraren vilket kan ses som indirekt politisk styrning. Uppdragets avslutning beskrivs 

också som relativt abrupt: 
 

Det kom in en ny politik och det första de sa var, nu slutar du med det där uppdraget. Ja, 

så var det med det. De ville inte ha mer vårdval.                       (Molin 2015, intervju).  

 

Även om samordnaren själv är politiskt obunden beskrivs uppdraget således som mycket 

politiskt styrt eftersom det påverkades starkt av regeringsskiftet:  
 

Det är ju regeringens politik som ska få maximalt genomslag. Det är ju hela meningen 

med verkstaden (…) jag tror nog man måste betrakta samordnarna, allihop, som verktyg 

för den sittande regeringens politik.                         (Molin 2015, intervju). 

 
Samordnaren för ett effektivare resursutnyttjande beskriver sitt arbete med mer fokus på 

utredning än samordning, ett val som delvis kan förklaras självvalt med utgångspunkt i att 

direktiven uppfattats som vida. Att markera ett fristående från Regeringskansliet förefaller här 

ha varit mer angeläget. Liksom vårdvalssamordnaren blir det dock tydligt att det rör sig om ett 

politiskt uppdrag då regeringsskiftet påverkade uppdraget:  
 

Dessutom så hade vi ett regeringsskifte mitt i jobbet och då förlorade vi tempo lite för de 

kunde ju ha lagt ner utredningen (…) även om man är oberoende så måste man ju känna 

att man har fortsatt förtroende att genomföra uppdraget.          (Stiernstedt 2015, intervju).  
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Således förefaller båda uppdragen starkt förknippade med den rådande politiken, även om det 

kan konstateras att vårdvalssamordnaren haft mer kontakt med politiska aktörer under 

uppdragets genomförande än vad samordnaren för ett effektivare resursutnyttjande har haft.  

Förhandlarna 

Digitalradiosamordnaren framhåller att direktivet nämner vilka aktörer som skulle samordnas 

och beskriver det som ett möjligt politiskt val. Därmed tolkas det här som meta-styrning. 

Frågan om digitalisering beskrivs också vara intressant av mediepolitiska skäl. Att det är en 

politisk fråga står därmed klart, och att opinionsförändringar påverkar uppdraget:  
 

Som det visade sig så fanns det inte politiskt stöd för det som förra regeringen föreslog… 

sen kan man ju säga att det kanske finns politiskt stöd men att det här kanske är ett 

resultat av en förhandling inom en regering.         (Cyrén Wormbs 2015, intervju). 

 
Även i ALF-förhandlingarna framhålls att ett politiskt mål låg till grund för uppdraget, 

nämligen mer enhetlighet i fördelningssystemen. ALF-Förhandlaren hade regelbunden 

kontakt med departementet men uppdraget upplevdes otydligt då olika signaler gavs från 

departementets sida. Detta uppfattades bero på att politikerna upplevde en stark press från 

landstingens och universitetens sida. Då oenigheter mellan ALF-förhandlaren och 

departementet uppstod avslutades uppdraget efter ungefär ett och ett halvt år, innan en 

överenskommelse om ett nytt avtal hade fattats. Även här syns därmed exempel på meta-

styrning eftersom förhandlaren fick litet utrymme för kompromisser. Allt skulle förankras hos 

departementet då politiska målsättningar med uppdraget fanns.  

Pådrivarna  

Samordnaren för en positiv supporterkultur uppfattas inte lika meta-styrd som tidigare 

beskrivna samordnare. Samordnaren beskriver att både muntlig och skriftlig återkoppling 

förekom till idrottsministern eller en medarbetare till denne, där både avrapportering förekom 

och problem som uppstått diskuterades. I slutredovisningen framhölls att regeringen måste 

fortsätta visa aktivt intresse för arbetets utveckling (Frebran Slutrapport, 2015-01-29, 2) vilket 

kan ses som ett incitament för att aktörerna ska fortsätta arbetet. Den ideologiska 

politiseringen av uppdraget är dock inte lika framträdande. Uppdragets tidsbegränsning 

framhävs dock här vilket kan ses som ett tecken på meta-styrning.   
 

Även samordnaren mot extremism förefaller ha ett mindre ideologiskt politiserat uppdrag. 

Liksom övriga samordnare meta-styrs dock arbetet av både direktiv och ekonomiska ramar: 
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Det är egentligen två delar som styr oss, det ena är kommittédirektivet och det andra är en 

budget som vi har fått och det fastställs då i ett regeringsbeslut.    

           (Hammarbäck 2015, intervju).                                                         

 
Intressant är också att tilläggsdirektiven till samordnaren mot extremism innehåller uppgifter 

som samordnaren beskrivs ha identifierat och fört vidare till Regeringskansliet i dialog. Det 

kan tolkas som att samordnaren identifierat problem som förts vidare till politikerna, vilket 

sedermera blivit till ett politiskt formulerat uppdrag. Ett flertal regeringsbeslut om att stärka 

motståndskraften mot extremism har också tillkommit på myndigheter. Även om viss meta-

styrning, i form av direktiv och ekonomiska ramar satts, förefaller därmed kontakten mellan 

Regeringskansliet och samordnaren vara dubbelriktad i högre utsträckning än hos övriga 

samordnare. Vissa departement sitter också med i samordnarens referensgrupp och tar del av 

samordnarens input i frågor om exempelvis policyutveckling. Även här framhålls 

samordnarens tidsbegränsade uppdrag, men också begränsningar i den statliga meta-

styrningen:  
 

Det kommunala självstyret står starkt såklart och vi kan aldrig komma och diktera hur en 

kommun ska arbeta eller göra.              (Hammarbäck 2015, intervju).        
 

Att direkt implementera något rakt av från statlig nivå är således inte möjligt, arbetet måste 

anpassas till varje enskild kommuns struktur och förutsättningar.  

 

Sammanfattningsvis förekommer fyra tecken på meta-styrning i alla studerade samordnares 

uppdrag och arbetssätt. Det första gäller beslutet eller direktivet för samordnarens uppdrag där 

de innehållsliga ramarna för uppdraget sätts liksom målet med samordningen. Hur utförligt 

uppdraget är beskrivet varierar dock i stor utsträckning. Det indirekta politiska deltagandet 

förefaller variera, vissa samordnare har förtydligat sina uppdrag med tät politiskt kontakt, 

flera av dem har också haft kontakt med politiker i form av diskussioner och samtal under 

uppdragets gång. Vissa av samordnarna har fått tydliga uppdrag initialt, andra har själva 

tolkat dem. Det andra gäller de ekonomiska ramarna för samordningen vilka fastställs i 

Regeringsbeslut, och det tredje är uppdragens tidsbegränsning. Även om vissa samordnare har 

haft föregångare och efterträdare tillsätts samordnaren initialt på en viss tidsperiod vilket ses 

som en form av meta-styrning. Slutligen uppfattas samordnaren som person vara en form av 

meta-styrning i sig eftersom regeringen genom samordnaren bidrar till skapandet av ett 

nätverk i en viss fråga. Därmed indikerar själva uppkomsten av samordningen meta-styrning. 
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I ett fall, hos vårdvalssamordnaren, har också incitamentsskapande tecken förekommit 

eftersom samordnaren hade ekonomiska bidrag att dela ut. Vissa samordnare har också 

uppfattat att de har haft politiska uppdrag där ideologiska ställningstaganden och förändringar 

spelat roll. Pådrivarna skiljer sig här och materialet visar i deras fall inte samma ideologiska 

politisering av frågorna.  

2. Hur har ansvarsfördelningen i nätverket av samordningsaktörer sett ut?  

Här undersöks vem som uppfattas som ansvarig i nätverket, liksom för vad och inför 

vem/vilka som ansvaras. 	

Utredarna  

Vårdvalssamordnaren arbetade huvudsakligen med landsting och arbetet bestod bl.a. i att 

utforma kriterium för bidragsansökningar, bedöma landstingens ansökningar samt bistå 

arbetet med utformningen av ett nationellt värdebaserat ersättningssystem. Arbetet med 

utformningen av systemet låg dock huvudsakligen på landstingen. Likaså var det landstingen 

som införde vårdvalen. Då samordnaren identifierat en skepsis gentemot privata utförare i 

vården utformades även en etisk plattform. Fler aktörer var då inblandade men samordnarens 

roll beskrivs på följande sätt: 
 

Jag höll bara i själva processen och var ansvarig för den, men det träffades en 

överenskommelse om en etisk plattform mellan tretton fackförbund, fackföreningar och 

fyra arbetsgivarorganisationer.                        (Molin 2015, intervju). 
 
Således ansvarades för samordningen, men inte för själva överenskommelsen. Aktörerna som 

gått med i plattformen förväntas själva uppfylla kraven. Samordnaren för ett effektivare 

resursutnyttjande hade fler aktörer än vårdvalssamordnaren att samarbeta med, i direktivet 

uttrycks dock explicit att samordnaren inte ska ta över ansvar från någon aktör utan att 

uppgiften är att stödja och föra dialog (Socialdepartementet Dir. 2013:104, 9).  

Förhandlarna 

Digitalradiosamordnaren beskriver att aktörerna hade agendor som delvis skilde sig från 

samordningsuppdragets. Ansvaret som digitaliseringsplanen skulle komma att innebära låg 

således på aktörerna, samordnarens uppdrag var att arbeta för att aktörerna skulle komma 

fram till en gemensam plan: 
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Jag skulle samordna branschen, men jag kunde samtidigt inte företräda branschen bara, 

utan jag skulle ju också företräda det allmänna. Jag hade mina direktiv och min uppgift 

var att presentera en plan som jag trodde skulle kunna gå igenom. 

        (Cyrén Wormbs 2015, intervju). 

 
ALF-förhandlaren agerade som statens företrädare och arbetade huvudsakligen med 

landstingen och universiteten. Eftersom samtliga aktörer i förhandlingarna var parter och 

företrädde en aktör uppfattades ansvaret om ett avtal ligga på varje part. Enligt uppgift 

behövde det mesta som förhandlades om även förankras bakåt i respektive organisationer 

innan förhandlingarna kunde gå vidare. Således kan det uppfattas som att samtliga aktörer i 

förhandlingarna satt på organisationsrepresenterande mandat.  

Pådrivarna  

Samordnaren för en positiv supporterkultur hade huvudsakligen fokus på samverkan mellan 

aktörer som bedrev eget arbete (Kulturdepartementet, Uppdrag 2013-09-20). Samordnarens 

arbete har därmed tydligt uttryckts handla om samordning, kommunikation, att understödja 

processer och föra dialog. Operationellt arbete skulle bedrivas av aktörerna (Frebran 

Slutrapport 2015-01-29, 3). I hög utsträckning följde samordnaren Rikspolisstyrelsens 

nationella strategi som bygger på en undertecknad samverkan mellan aktörer. Dock uttrycks 

även här att samordnaren inte hade något ansvar i arbetet. Efter att strategin fastställts 

önskade dock aktörerna att samordnaren skulle sammankalla samverkansgruppen när 

strategin skulle omsättas konkret, vilket sedermera skedde. Parterna redovisade då sitt arbete 

med att realisera strategin i praktiken för varandra (Frebran Slutrapport 2015-01-29, 4). Att 

samordnaren fick uppgiften att sammankalla uppfattades bero på att aktören som varit 

initiativtagare till strategin uppfattade sig som en aktör bland andra och någon annan borde 

därför sammankalla möten. Samordnaren beskriver i sin slutredovisning att ledarskapet för 

samordningen uppfattas ostadigt och att samverkan underlättas av en samordnares stöd 

(Frebran Slutrapport 2015-01-29, 5). Något som också framgår är att samordnarens ansvar 

slutar i och med uppdragets slut. Det är sedan regeringens ansvar att gå vidare: 
  

Det finns en hel del att ta tag i, i de slutrapporter som vi lämnar. Eftersom våra uppdrag är 

slutförda så ligger ju det inte på oss, utan det lämnar vi till ansvarig minister, så då är det 

ju där de måste ta tag i det för att man ska kunna jobba vidare.  

(Frebran 2015, intervju). 
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I direktivet till samordnaren mot extremism står uttryckligen att samordnaren ska arbeta med 

att utveckla befintliga strukturer och inte ta över ansvar som kommuner och myndigheter har 

(Justitiedepartementet Dir. 2014:103, 4). Samordnaren arbetar med ett stort antal aktörer och 

arbetet handlar om att stärka och stödja främst den lokala samverkan. Arbetet beskrivs som 

öppet och vid exempelvis kommunbesök bestäms i dialog vilka aktörer som ska delta. 

Samordnaren har dock önskemål om att de som närvarar har en ledande position inom sitt 

område och inte är alltför många till antalet. Vidare har samordnaren kontaktpersoner i 

samtliga kommuner för att veta vem som arbetar och ansvarar för frågorna på lokal nivå.  

Därmed framgår en ansvarsfördelning mellan samordnaren och aktörerna som bedriver det 

operationella arbetet:  
 

… det är en rekommendation vi har, att kommunerna upprättar någon form av strategiskt 

dokument, ändå nedskrivet, vem gör vad, när, och vem ansvarar för vad. Det kan vara i 

händelser av att man får problem men det kan också vara i det proaktiva arbetet så att 

man har olika ansvarsområden och någon typ av fördelning av arbetet.  

                                                            (Hammarbäck 2015, intervju). 

 
Det framhålls att samordnaren inte vill ansvara för arbete utan endast bidra med exempelvis 

kunskap, initiativ läggs istället ut och huvudarbetet bör ligga på en ansvarig aktör, exempelvis 

en kommun eller myndighet. Önskemålet om att vid besök träffa någon med en ledande 

position inom ett område eller institution, både i referensgruppen och på regional och lokal 

nivå, kan också ses syfta på att en person på operationell nivå ska ansvara för frågan.  

 

Sammanfattningsvis förefaller en uppdelning mellan samordnarnas och aktörernas roll i 

nätverket föreligga. Detta med avseende på arbetsuppgift och vad som ansvaras för, samt vem 

som ansvarar inför vem. Utredarna och pådrivarna har arbetsuppgifter som skiljer sig från de 

deltagande aktörernas och ingen samordnare har då ansvar för operativt arbete, detta läggs ut 

på aktörerna och är något som framhålls i både direktiv och i flertalet av intervjuerna. Således 

kan samordnaren ses ha en annan arbetsuppgift än övriga deltagande nätverksaktörer. Därmed 

skiljer sig även vem som ansvarar inför vem/vilka eftersom samordnarens uppgift just är att 

samordna verksamheter, vanligen inom redan befintliga strukturer. En skillnad i vad 

respektive aktör ansvarar för föreligger således. Målet med samordningen är visserligen något 

som samordnaren ska och kan bidra till, men samordnarens arbete är att underlätta 

samordningen. Själva samordningsmålet ska uppfyllas av aktörerna vilka också ska utföra det 

operativa arbetet och ansvara för det. Likaså framhålls att samordnarens ansvar för 
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samordningen slutar i och med uppdragets slut. Det är sedan regeringens ansvar att gå vidare. 

Gällande förhandlarna är arbetsuppgifterna inte lika tydligt skilda åt. Detta eftersom 

förhandlarna inte endast samordnat, utan som namnet antyder också förhandlat. Förhandlarnas 

uppgift blir således mer lik övriga aktörers arbetsuppgift, att nå en överenskommelse. 

Däremot skiljer sig fortfarande vem/vilka nätverksdeltagarna ansvarar inför. Aktörerna kan 

därmed ändå ses som ansvariga inför grupper utanför nätverket genom att aktörerna 

representeras av representanter i förhandlingarna och representanterna ansvarar inför 

aktörerna. Även om arbetsuppgifterna och vad som ansvaras för i förhandlingsfallen således 

är mer lika övriga aktörers, så skiljer sig fortfarande vem som ansvarar inför vem/vilka sig åt, 

och som politiskt tillsatta ansvarar samordnare inför politikerna.  

3. Vilken kunskap finns om samordnarens arbete och arbetssätt?   
Vad som studerats hos samtliga samordnare är hur kontakten sett ut med politiker, aktörer och 

media, vilken information och kunskap som finns om samordnarnas uppdrag och arbetssätt, 

vilka former för återrapportering eller redovisning som funnits samt hur samordnarna 

bedömer möjligheten att följa upp eller utvärdera samordningsuppdraget externt.  

Utredarna  

Vårdvalssamordnaren beskriver att mediakontakten huvudsakligen har gått via politiken. 

Samordnaren arrangerade och bjöd även in till nationella konferenser kring vårdval som en 

form för informationsspridning till målgruppen. Gällande samordningens uppföljning 

förekom inga krav på en slutrapport och det framhålls att det kan vara svårt att se resultaten 

av samordningsuppdraget. Likaså upplevs en extern uppföljning svår att genomföra: 
 

Det är ju ett Regeringskansli så alla formella beslut finns, men det kan ju ibland vara 

ytterst lite. I mitt fall var det definitivt det. Nej, det är nog inte i alla delar transparent och 

enkelt att se vilka effekter det har haft. Jag menar, den yttersta effekten måste ju alltid 

vara att regeringen ville ha fler vårdval. Det vart inte särskilt mycket fler vårdval. De som 

blev kanske skulle ha kommit ändå. Så i den meningen, svårt att veta. Sen nya 

ersättningssystem finns ju länge, och vad de får för effekter, ja, det är inte så lätt att 

utvärdera. Den här plattformen kan bli jätteviktig för framtida politiska kompromisser, ja, 

den kan bli en del av ett större spel. Men, det står ju skrivet i stjärnorna än så länge. 

            (Molin 2015, intervju). 

 
Samordnaren för ett effektivare resursutnyttjande beskriver att de inledningsvis gjorde en 

skiss över vilka aktörer de önskade träffa för att få en bild av situationen. Förutom dessa 
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framhålls att aktörer också hört av sig under arbetets gång och att samordnaren försökt svara 

ja till så mycket som möjligt. Det har då rört sig om framträdanden och besök hos både 

privata och offentliga aktörer. En svårighet lyfts fram gällande att träffa representanter för 

personer långt ut i organisationer. Ett antal ”hearings” hölls halvvägs in i utredningen där de 

preliminära slutsatserna diskuterades. Aktörerna fick då möjlighet att diskutera och komma 

med input: 
 

Här är lite av våra preliminära slutsatser, håller ni med om dem? Har vi glömt något? 

Ungefär så var upplägget.                                                          (Stiernstedt 2015, intervju). 

 
I sin helhet beskriver samordnaren uppdraget som utåtriktat. Gällande den mediala kontakten 

har journalister hört av sig ibland, mestadels fackpress, men även riksmedia. Samordnaren 

framhåller dock att intresset till stor del beror på tillfälligheter och vad som händer i övrigt. 

Återrapporteringen består av utredningen. Fristående och oberoende betonas som orsak till att 

kontakten med Regeringskansliet inte varit särskilt tät, några möten har dock hållits för både 

avrapportering, diskussion och input. Samordnarens arbetsplats var även på departementet 

vilket framhålls kan ha spelat in.    

Förhandlarna  

Digitalradiosamordnaren framhåller att transparens eftersträvades mellan aktörerna som 

träffades regelbundet på möten. Även bilaterala samtal och förhandlingar mellan samordnaren 

och aktörerna förekom, framförallt i slutskedet då samordningen blev mer av en förhandling. 

Samordnaren beskriver arbetet som att: 
  

Om man är samordnare så ligger det helt enkelt i korten att man ska försöka just se till att 

de aktörer som är berörda av det som förväntas hända får komma med på båten innan, 

inte bara i remissomgången.          (Cyrén Wormbs 2015, intervju). 

 
Aktörerna verkar därmed ha fått möjlighet att komma till tals. Gällande medial 

kommunikation har samordnaren både kontaktat och blivit kontaktad av media, främst i 

slutskedet av uppdraget. Jämfört med andra utredningar upplevdes intresset större då även 

riksmedia rapporterade. Återrapporteringen av uppdraget bestod av betänkandet. Att studera 

samordningsprocessen externt beskrivs som svårt, men inte omöjligt. Riksrevisionen 

publicerade i mars 2015 en granskning av betänkandet vilket regeringen sedermera tog 

ställning till i oktober 2015 (Skr. 2015/16:25). En extern granskning av betänkandet, men inte 

av själva samordningsprocessen har således gjorts. I ALF-förhandlingarna träffades ALF-
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förhandlaren och aktörerna, dvs. landsting och universitet, både tillsammans och enskilt i 

möten ungefär en gång i månaden. Aktörerna träffades dock även vid andra tillfällen. 

Återkoppling skedde till departementet, men också till de medicinska fakulteterna och 

kommunikationen var både av avrapporterande och diskuterande karaktär. Även en 

universitetsturné genomfördes. Intresset från medialt håll uppfattades litet, förutom vissa 

facktidningar som både kontaktade och kontaktades. Gällande extern uppföljning av själva 

samordningen förekommer minnesanteckningar, men inga mötesprotokoll. Det framhålls 

också att det borde vara möjligt att titta på exempelvis direktivförändringar och 

mellanrapporter för att få kunskap om arbetet.  

Pådrivarna  

Enligt beslutet skulle samordnaren för en positiv supporterkultur fortlöpande informera 

Regeringskansliet om sitt arbete. En slutrapport i form av en redovisning av arbetet skulle 

också lämnas (Kulturdepartementet, Uppdrag 2013-09-20). I slutredovisningen återfinns dels 

slutsatser men också en utförlig beskrivning av hur arbetet bedrivits, vilka aktörer som 

deltagit i samordningen samt vilket ytterligare material som finns att tillgå, exempelvis att 

minnesanteckningar från samtliga möten finns hos Regeringskansliet. Samordnaren menar 

vidare att en viktig del av arbetet har varit att möta aktörerna, vilket skett genom deltagande i, 

och arrangerande av, konferenser, enskilda och gemensamma möten samt studiebesök. 

Mellan uppföljningsmötena med aktörerna tillkallades också en beredningsgrupp med 

företrädarna för aktörerna under ledning av samordnarens sekreterare (Frebran Slutrapport 

2015-01-29, 4-5). Media beskrivs ha hört av sig en del, främst vid särskilda händelser. 

Samordnaren framhåller också att något som kunde ha gjorts bättre i samordningen var att 

involvera supportrarna mer. Alla relevanta aktörer kanske således inte kontaktats i den 

utsträckning som varit önskvärt. Även här beskrivs uppdraget som svårt att utvärdera externt 

samt att det kan vara svårt att se effekt av uppdraget, särskilt om regeringen väljer att inte gå 

vidare med förslag som lyfts i slutrapporten.  

 

Samordnaren mot extremism ska enligt direktivet samråda med relevanta myndigheter och 

berörda departement inom Regeringskansliet vid behov, samt informera om arbetet till 

Justitiedepartementet. Uppdraget ska också redovisas i helhet och innehålla en analys av 

arbetets resultat och effekt (Justitiedepartementet Dir. 2014:103, 10). Kontakten med 

Regeringskansliet beskrivs som en dialog där uppdateringar om arbetet förmedlas liksom 

eventuella problem som stötts på. Som tidigare beskrivits sitter även vissa departement med i 
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referensgruppen. Samordnaren besöker också aktörer på olika nivåer, exempelvis kommuner, 

och vilka aktörer som möts där beskrivs variera beroende på kommunens organisation, vissa 

aktörer som uppfattas som centrala är dock oftast med. Till skillnad från övriga undersökta 

samordnare, där de flesta arbetat enskilt eller med möjligen ett par medarbetare, har 

samordnaren mot extremism ett kansli bestående av tio personer till sitt förfogande. Det 

beskrivs också förekomma många tillställningar och arrangemang där samordnaren bjuds in 

och medverkar för att informera, men också för att opinionsbilda om frågorna: 
 

Vi får mycket inbjudningar av olika slag och vi försöker att vara så tillgängliga som 

möjligt när det gäller att tacka ja till så mycket som vi kan och som känns relevant.

                          (Hammarbäck 2015, intervju). 

 
Kontaktpersonerna i kommunerna lyfts fram som viktiga för informationsspridning då de bl.a. 

får uppdateringar om samordnarens arbete. Samordnaren mot extremism är också den enda av 

de studerade samordnarna som har en egen hemsida. Vidare beskrivs samordnaren ha mycket 

kontakt med media både genom att själv kontakta, och att bli kontaktad. Det stora 

medieintresset beskrivs dock som både bra och dåligt. Bra för att media har kunnat användas 

för informationsspridning och opinionsbildning, men svårt då samordnaren förväntas kunna 

kommentera hur arbetet går eller bedöma krisberedskap. Intresset för samordnarens arbete, 

både medialt och från andra aktörer beskrivs också i hög grad påverkas av omvärldshändelser. 

Samordnaren har även kontinuerlig kontakt med referensgruppen. Antalet aktörer som ingår i 

samordningen har utökats under uppdragets gång då det uppfattats nödvändigt för uppdragets 

syfte och mål. Samordnaren ska även skriva en slutrapport med en nationell strategi vilket blir 

både en sammanfattning av genomfört arbete och förslag på hur arbetet kan fortgå. Att följa 

upp samordnarens uppdrag externt med avseende på effekt beskrivs dock som svårt: 
 

Det kanske går att sammanfatta kvantitativ data om vad vi har gjort (…) men däremot så 

kommer det nog vara svårt att få en kunskap kring nästa steg, vad har det lett till?  

           (Hammarbäck 2015, intervju). 

 
Att räkna t.ex. seminariedagar, framträdanden, mediakontakter och kommunbesök beskrivs 

som möjligt, men just effekten av arbetet beskrivs som svårt att definiera och isolera. Att veta 

hur stort inflytande en aktör har haft, eller vilken aktör som varit en felande länk, samt vilken 

ära samordnaren kan ta åt sig och vad som skulle ha hänt ändå, går sällan att veta. Detta 

eftersom det operativa arbetet sker hos aktörerna och vad samordnarens inblandning har 
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spelat för roll är svårt att avgöra. Här framhålls även att omvärldshändelser spelar in eftersom 

det avgör var på agendan frågan om våldsbejakande extremism placeras hos aktörerna.  

 

Vilken kontakt samordnarna har haft med politiker har konstaterats skilja sig åt och detta har 

diskuterats under punkten för meta-styrning. Gällande kontakten med aktörerna förefaller 

särskilt samordnaren för ett effektivare resursutnyttjande och pådrivarna ha haft särskilt 

mycket kontakt med aktörer. Samordnaren för en positiv supporterkultur framhåller dock att 

vissa aktörer som borde ha kontaktats inte kontaktades vilket kan uppfattas som ett 

legitimitetsproblem. Svårigheter med att nå vissa aktörer är också något som påpekats, liksom 

var gränsen går för vilka aktörer som anses relevanta och berörda av ett uppdrag. 

Kommunikationen mellan samordnarna och aktörerna har skett genom såväl föreläsningar, 

möten, diskussioner och konferenser. Flera samordnare har beskrivit sina uppdrag som 

utåtriktade och att de försökt ställa upp på så mycket som möjligt, liksom involverat aktörer i 

arbetet. Pådrivarna beskrivs dock ha haft fler, och olika forum, för kommunikation, 

interaktion, diskussion och informationsspridning med aktörerna, vilka också varit fler till 

antalet. Förhandlarna har främst träffat sina aktörer i möten, då deras uppdrag handlat om att 

förhandla med redan på förhand givna parter kan ett antagande göras att aktörerna ändå fått 

den information och kunskap som behövts. Den mediala kontakten skiljer sig mellan 

samordnarna gällande vilken typ av media som rapporterat och vilken mediabevakning som 

förekommit. Mediabevakningen förefaller också ha varierat under uppdragens gång. Särskilt 

intresse har uppstått när exempelvis utredningar presenterats eller aktuella samhällshändelser 

har gjort att samordnarens fråga har belysts, det senare gäller främst pådrivarna. 

 

Pådrivarna utmärker sig gällande vilken återredovisning av uppdraget som förväntas då 

skriftliga slutrapporter har/ska skrivas. Samordnaren för ett effektivare resursutnyttjande, 

liksom digitalradiosamordnaren, publicerade båda utredningar vilket kan ses som en form av 

återrapportering gällande syftet med samordningen, dock inte rörande själva arbetsprocessen. 

Vårdvalssamordnaren hade inga krav på slutredovisning, inte heller ALF-förhandlaren. Vilket 

material som finns tillgängligt om samordnarnas arbete förefaller i huvudsak handla om 

minnesanteckningar och mötesprotokoll. Möjligheten att samla in eget material genom 

exempelvis intervjuer eller olika typer av kvantitativa studier framhålls dock. En personlig 

reflektion är att samtliga intervjuade har varit öppna, tagit sig tid och berättat utförligt om sina 

uppdrag. Flera har uttryckt det som en tjänstemannaroll vilket kan tyda på en medvetenhet om 

transparens och öppenhet. En slutsats kring vilken kunskap och information som finns 
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tillgänglig om samordnarnas arbetssätt blir således att information finns, men att den inte 

alltid är lättåtkomlig. Samtliga samordnare har framhållit att det uppfattas svårt att följa 

samordningsprocessen externt och särskilt svårt att veta vilka effekter uppdraget gett, särskilt 

på kort sikt. Detta tyder således på ett behov av att samordningsprocesserna i sig uppfattas 

legitima eftersom problem med att isolera effekten av samordnarnas arbete framhålls. 

Gällande uppdragens effekt kan även frågan om det är ett lyckat resultat om samordningen 

har fungerat effektivt, eller om det är ett lyckat resultat att målet med samordningen har 

uppfyllts, ställas.  

4. Förekom mekanismer för ansvarsutkrävande hos aktörerna i samordningen?  
Här undersöks om mekanismer för ansvarsutkrävande förekom bland samordningsaktörerna. 

Då samordnaren i de flesta fallen har ansvar för samordningen, inte det konkreta arbetet, med 

undantag för förhandlarna, kan perspektivet att varje aktör själv ansvarar gentemot dem de 

representerar utifrån sitt mandat anammas. I intervjun med digitalradiosamordnaren framkom 

dock att det är ett reellt problem av vikt om aktörer inte uppfyller sin del av arbetet och inte 

kan sanktioneras för det. Då endast samordnarna har studerats i denna uppsats är det inte 

möjligt att uttala sig om hur ansvarsutkrävandet ser ut hos aktörerna. Det är således oklart om, 

och vilka, mekanismer för ansvarsutkrävande som förekommer för aktörernas representanter. 

För samordnarnas del, ur perspektivet att samordnaren är en politiskt tillsatt tjänsteman, gäller 

dock de traditionella mekanismerna för ansvarsutkrävande mellan tjänstemän och politiker. 

Att det finns mekanismer för att avsluta samordnarnas uppdrag i förtid är ALF-förhandlaren 

ett exempel på. I de fall andra aktörer, exempelvis om ett beslut fattas om att uppdrag ska 

läggas på myndigheter, blir det myndigheternas mekanismer för ansvarsutkrävande som 

gäller. 

Slutsats  
Uppsatsens syfte var att öka kunskapen om nationella samordnare som styrform genom att 

undersöka deras uppdrag och arbetssätt ur ett legitimitetsperspektiv med fokus på 

demokratisk ansvarsskyldighet och möjlighet till ansvarsutkrävande med stöd av 

nätverksstyrningsteori. Detta är angelägna frågor eftersom styrformen som är relativt 

outforskad kan uppfattas problematisk då styrsättets legitimitet ifrågasätts eftersom 

nätverksstyrning tenderar att försvåra möjligheten till demokratiskt ansvarsutkrävande. 
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Först undersöktes fråga ett: Vilka legitimitetsfrämjande aspekter med avseende på 

demokratisk ansvarsskyldighet och möjlighet till ansvarsutkrävande betonas i forskningen om 

nätverksstyrning? Aspekterna som betonades i den studerande litteraturen var sammanlagt 

fyra, varav den första politisk meta-styrning eftersom politiskt deltagande i nätverk kan verka 

legitimerande. Den andra aspekten var hur ansvarsfördelningen i nätverken ser ut, eftersom 

nätverken inte kan vara ansvarigt i helhet, istället måste de deltagande aktörernas 

representanter vara ansvariga inför dem vilka de representerar. Den tredje aspekten rörde 

vilken kunskap och information som fanns tillgänglig om nätverksverksamheten eftersom det 

är en förutsättning för ansvarsutkrävande. Den fjärde aspekten framhävde behovet av att 

faktiska mekanismer för ansvarsutkrävande och sanktioner kopplade till nätverksaktörernas 

representanters mandat förekommer. Frågan besvaras efter en litteraturgenomgång av relevant 

forskning i slutet av teoriavsnittet och utgör en förutsättning för fråga två: Förekommer de 

legitimitetsfrämjande aspekter som betonas i nätverksstyrningsteori i nationella samordnares 

uppdrag och arbetssätt, om så är fallet, på vilka sätt? Frågan undersöks i uppsatsens 

analysavsnitt genom en empirisk studie av samordnarnas uppdrag och arbetssätt där de 

legitimitetsfrämjande aspekterna utgör grunden för analysverktyget som utarbetas och 

används för att besvara frågan. 

 

Analysen visar att samtliga legitimitetsfrämjande aspekter förekommer i de sex studerande 

samordnarnas uppdrag och arbetssätt, men i olika utsträckning. Fyra typer av meta-styrning 

förekommer hos alla studerade samordnare. Det första rör beslutet eller direktivet där 

innehållsliga ramar för samordningsuppdraget och målet för samordningen fastställs. Hur 

utförligt uppdraget är varierar mellan samordnarna och det indirekta politiska deltagandet 

varierar därför då vissa samordnare förtydligat sina uppdrag genom tät politiskt kontakt, andra 

har valt att själva tolka dem. Samordnarna har också haft kontakt med politiker i form av 

diskussioner och samtal under uppdragets gång. Det andra gäller de ekonomiska ramarna för 

samordningen vilka fastställs i Regeringsbeslut, och det tredje är uppdragens tidsbegränsning. 

Slutligen indikerar själva uppkomsten av samordningen meta-styrning eftersom regeringen 

genom samordnaren bidrar till skapandet av ett nätverk i en viss fråga och samordnaren i sig 

ses som en meta-styrningsfunktion. Övriga tecken på meta-styrning som återfunnits är att en 

av samordnarna haft ekonomiska medel att dela ut vilket kan ses som incitamentsskapande för 

en utveckling i en viss riktning.  Flera samordnare har också uppfattat uppdraget som 

ideologiskt där politiska förändringar, exempelvis regeringsskiftet, påverkat uppdraget. 
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Pådrivarna skiljer sig åt här och materialet visar i deras fall inte samma ideologiska 

politisering.  

 

Gällande ansvarsfördelningen i nätverket framträder en skillnad mellan samordnarens 

arbetsuppgift och övriga aktörers. Vad som ansvaras för skiljer sig därmed åt. I utredarnas och 

pådrivarnas fall har arbetsuppgiften och ansvaret varit att samordna, aktörerna har istället 

ansvarat för det operativa arbetet som beslutats om i samordningen. Hos förhandlarna skiljer 

sig dock arbetsuppgiften, att nå en överenskommelse, inte lika tydligt åt från övriga aktörers. 

Däremot skiljer sig fortfarande vem nätverksdeltagarna ansvarar inför eftersom de sitter på 

olika mandat. Samtliga samordnare, liksom aktörerna, kan därmed uppfattas som ansvariga 

inför grupper utanför nätverket. 

 

Vilken kontakt samordnarna har haft med politiker har diskuterats under punkten för meta-

styrning. Gällande kontakten med aktörerna har i ett fall framhållits att vissa aktörer som 

borde ha kontaktats, inte kontaktades, vilket uppfattas som ett legitimitetsproblem. 

Svårigheter med att nå vissa aktörer är också något som påpekats, liksom var gränsen går för 

vilka aktörer som anses relevanta och berörda av ett uppdrag. Detta är viktiga frågor som bör 

föras vidare då de påverkar legitimiteten i nätverksstyrningen. Kommunikationen mellan 

samordnarna och aktörerna har skett genom såväl föreläsningar, möten, debatter och 

konferenser. Flera samordnare har beskrivit sina uppdrag som utåtriktade och att de försökt 

ställa upp på så mycket som möjligt. Pådrivarna beskrivs dock ha haft fler, och olika forum, 

för kommunikation, interaktion, diskussion och informationsspridning med aktörerna, vilka 

också varit fler till antalet. Förhandlarna har främst träffat sina aktörer i möten och haft 

betydligt färre aktörer att samordna. Mediabevakningen av samordningsuppdragen har hos 

samtliga samordnare varierat under arbetets gång. Särskilt intresse har uppstått när 

utredningar presenterats eller aktuella samhällshändelser har belyst samordnarens fråga. Det 

senare gäller främst pådrivarna vilka också har haft mer kontakt med riksmedia än övriga 

samordnare.  

 

Pådrivarna utmärker sig även gällande vilken återredovisning av uppdraget som förväntas då 

skriftliga slutrapporter har/ska skrivas. Ingen av de fyra andra samordnarna har haft något 

krav på återrapportering av själva arbetsprocessen. Vilket material som finns tillgängligt om 

samordnarnas arbete förefaller i huvudsak handla om minnesanteckningar, mötesprotokoll 

och möjligheten att samla in eget material genom exempelvis intervjuer eller olika typer av 
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kvantitativa studier. Information förefaller således förekomma, tillgängligheten kan dock 

diskuteras. Samtliga samordnare har framhållit att det uppfattas svårt att följa 

samordningsprocessen externt och särskilt svårt att veta vilka effekter uppdraget fått, särskilt 

på kort sikt. Detta tyder på ett behov av att samordningsprocesserna i sig uppfattas legitima 

eftersom problem med att isolera effekten av samordnarnas arbete framhålls. Rörande 

uppdragens effekt kan även frågan om det är ett lyckat resultat om samordningen har fungerat 

effektivt, eller om det är ett lyckat resultat att målet med samordningen har uppfyllts, ställas.  

 

Gällande mekanismer för ansvarsutkrävande kan perspektivet att varje aktör själv ansvar 

gentemot vilka den representerar utifrån sitt mandat anammas. För respektive samordnares del 

gäller således de traditionella mekanismerna för ansvarsutkrävande mellan tjänstemän och 

politiker eftersom samordnarna är politiskt tillsatta. Om politiska beslut fattas om att lägga ut 

uppdrag på en myndighet blir det likaså myndighetens mekanismer för ansvarsutkrävande 

som gäller. Eftersom endast samordnarnas uppdrag och arbetssätt har studerats i uppsatsen är 

det inte möjligt att uttala sig om hur ansvarsutkrävandet ser ut hos aktörerna. Det lämnas 

därmed som förslag för vidare forskning. Det är således oklart och outforskat om, och i så fall 

vilka, sanktioner som förekommer för de deltagande aktörernas representanter. 

 

Sammanfattningsvis återfanns således de legitimitetsfrämjande aspekterna i samordnarnas 

uppdrag och arbetssätt. I vilken grad styrformen kan uppfattas legitim besvaras dock inte här 

då endast en beskrivning av samordningsuppdraget och arbetssättet utifrån 

legitimitetsfrämjande aspekter har gjorts. Mycket forskning kring nationella samordnare 

återstår och då det framhållits att det kan vara svårt att utvärdera samordningens effekt 

förefaller det viktigt att fortsätta undersöka hur själva samordningsprocessen kan uppfattas 

legitim. En annan begränsning i denna uppsats är att det inte har varit möjligt att undersöka 

hur ansvarsförhållandena ser ut mellan de deltagande aktörerna och deras 

nätverksrepresentanter. Att studera och intervjua deltagande aktörer hade således varit 

önskvärt men är något som ges som förslag för vidare forskning då det av tid- och platsbrist 

inte varit möjligt i denna uppsats. Samordnares uppdrag och arbetssätt har här beskrivits 

utifrån ett legitimitetsperspektiv med avseende på demokratiskt ansvarsskyldighet och 

möjlighet till demokratiskt ansvarsutkrävande hämtat från forskning om 

nätverksstyrningsteori. Att undersöka arbetssättet med en annan utgångspunkt skulle rimligen 

ge andra kriterier att utgå ifrån, liksom ett annat resultat då andra aspekter av samordnarnas 

uppdrag och arbetssätt skulle kunna tillvaratas och därmed vara intressant av jämförande skäl. 
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Riksrevisionen granskar för närvarande även nationella samordnares ändamålsenlighet. Deras 

rapport förväntas presenteras under april 2016 (Riksrevisionen.se 2015). Vad denna rapport 

visar, liksom vilken metod de använder för undersökning är således av stort intresse. 

Nationella samordnare som styrform är ett nytt och intressant styrfenomen som används för 

att hantera angelägna och komplexa frågor som berör oss alla i samhället, denna uppsats har 

härmed gett ett litet bidrag till forskningen om styrformen. 
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Bilaga - Intervjuguide 
Inledande frågor 
 
Vill du börja med att berätta lite om dig själv? 
Hur skulle du beskriva arbetet som samordnare? 
Upplever du att arbetet skiljer sig från andra roller och uppdrag du har haft? 
Om ja, Hur? 
 
Mellanliggande frågor 
 
Hade du fått några direktiv för arbetet? 
Om ja, hur upplevde du direktiven du fått?  
Hur bestämdes målen för samordningen? 
Hade ni något kunskapsstöd/bakgrundsinformation när ni arbetade?  
Hur gick samordningen praktiskt till?  
Hur arbetade du/ni? 

- Bjöds aktörer in? Hur beslutades detta?  
- Kontaktades du/ni av aktörer som var intresserade av att delta? 
- Hur skulle du beskriva kontakten med deltagande aktörer? 
- Hade ni någon kontakt med media? 

Uppfattade du att någon var mer drivande i samordningen?  
Upplevde du att verksamheten förändrades under arbetets gång?  
Om ja, hur? 
Hur bemöttes du som samordnare?   
Hade du något eget forum för kommunikation (blogg/hemsida)?  
 
Avslutande frågor 
 
Vad uppfattade du fungerade bra och vad fungerade mindre bra med samordningen?  
Vem skulle du säga var ytterst ansvarig för att uppnå målen med samordningen?  
Om någon inte följde överenskommelser eller dyl. hur hanterades detta? 
Förekom någon form av återkoppling/redovisning av arbetet? 
Om ja, för vem, hur och när?  
Förutsatt att endast en intern utredning skett:  
Om en extern uppföljning skulle göras, hur tror du det skulle fungera? 
 

 

	


