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Abstract 

This study is about an ongoing project in the northern parts of Sweden. Quattro Helix is used 
as a model for the interaction between four institutional members of the society, in purpose of 
challenging existing social structures and achieveing community development. The aim is to 
increase the knowledge about Quattro Helix-model as an approaching method to face the 
problems in the society through cooperation between Civil society, state, academy and 
industry. Interviews with eight project members were used as the data-collecting method to 
capture the perceptions about the project constellations. Information was gathered from two 
representatives from each of the four actors. The result from the study shows perceptions 
about cooperating with other actors in the society, different contributions that the four 
institutional members can bring forth to this particular project, and the challenges and 
opportunities that a project like this can implicate. Further discussions shows the relationship 
between the respondents statements and previous research. 

 

Nyckelord: Resursutbyte, samverkan, innovation, mindre orter. 
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Inledning  
Under de senaste tjugo åren har den regionala tillväxten kommit att bli en uppmärksammad 

och omtalad fråga, kanske främst för de mest utsatta kommuner med låg befolkningsmängd. 

Svenska samhället har under 1990-talet upplevt en tydlig trend av urbanisering. Detta 

inkluderar även expansionen av universitetsstäder, inflyttning till tätortsnära landsbygder 

samt flytt till mindre tätorter i anknytning till storstäder. I mindre orter bortanför storstädernas 

placering, minskar invånarantalet och utflyttningen innebär att konkurrensen mellan 

kommunerna växer (Andersson 2000). Lööf (2012) beskriver hur utvecklingen av orter ofta 

sker i samklang med närliggande kommuner. Detta beror på att den rådande konkurrensen 

mellan dem, också ökar pådrivningen av ortens utveckling och framfart. Detta tvingar 

kommunerna att hitta nya medel och metoder att konkurrera med. Lööf (2012) menar vidare 

att samverkan mellan samhällets aktörer kan vara den strategi som krävs för att svara inför 

detta. 

 

Innovation har blivit ett slagkraftigt och inte minst åtråvärt koncept för många i denna sits. 

Magnusson och Wärngård (2012) beskriver hur starkt sammanflätade begreppen “kreativitet” 

och “innovation” är och hur de har blivit slagord för framgång och överlevnad för 

organisationer i dagens samhälle. Forskarna hävdar till och med att innovation är den enda 

källan till konkurrenskraft och tillväxt för ett samhälle. Magnusson och Wärngård (2012) 

menar att när det talas om begreppet innovation, riktar sig tankarna ofta till uppfinningar som 

“klockan” eller “telefonen”, alltså teknologier. Det är dock viktigt att poängtera hur mycket 

mer innovation är, och att det finns många olika typer av innovationer. Ordet kommer 

ursprungligen från latinets ord innovare, som betyder “att förnya” (http://www.ne.se/). Det 

behöver alltså inte vara en vara eller tjänst som ger ett ekonomiskt värde på en marknad, man 

börjar titta på alltmer viktiga och betydelsefulla praktiska element som processer, metoder 

och egenskaper (Magnusson & Wärngård, 2012). 

 

Magnusson och Wärngård (2012) beskriver hur det faktum att varor och tjänster blir allt mer 

komplexa, och den ökade pressen på snabbhet är två drivkrafter som bidragit till den ökade 

innovationskraften. Forskarna menar att dessa drivkrafter skapat en ökad press för 

organisationer och företagare som tvingas utveckla både produkter och organisationen i helhet 

i en allt högre dimension. I och med de mer komplexa varorna och kravet på den högre 

effektiviteten har det blivit svårare för organisationer att ligga i framkant som enskild aktör, 
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resurser räcker oftast inte till. De nyutvecklade varorna eller tjänsterna som konkurrenterna i 

företagsvärlden kämpar med, kan jämföras med exempelvis utflyttning eller brist på arbeten 

som utifrån ett samhällsperspektiv fungerar som de drivkrafter som ökar strävan mot 

innovation. Samverkan inom och över organisatoriska gränser kan som Lööf (2012) 

beskriver, även i dessa fall vara nödvändigt för att ha en chans att konkurrera med övriga 

samhällen för att behålla sin attraktivitet. 

 

Etableringen av samverkan mellan olika samhällsorgan är inget nytt koncept, speciellt inte 

mellan skola och näringsliv. Bergström, Prochazka & Ilbäcken (2007) menar att det tidigare 

har, och fortfarande råder ett glapp mellan aktörerna i samhället, till exempel akademi och 

arbetsmarknad. Glappet mellan dessa specifika aktörer har framkallat ett samarbete där 

arbetsgivarnas efterfrågan på kvalificerade arbetare och studenternas upplevda brist på 

arbeten möter varandra på ett bättre sätt. En god samverkan mellan aktörerna är ett sätt att få 

en bättre matchning mellan aktörernas olika behov (Bergström, Prochazka & Ilbäcken, 2007). 

 

Ett omtalat och hyllat koncept för att uppnå innovation genom samverkan är projektmodellen 

“Quattro Helix” (Lindberg, Lindgren & Packendorff, 2012). Quattro helix-modellen är en 

modell där samverkanskonceptet anammas till fullo. Helix-modellen innebär att man istället 

för att tillsätta en enskild projektledare likt traditionen, sammanför fyra olika projekt-

”aktörer” som i denna modell arbetar tillsammans; Kommun, näringsliv, akademi och civila 

samhället (föreningsliv) (Etzkowitz, 2008). Modellen visar sig för oss författare vara 

framgående i sökandet efter forskning kring detta ämne, och beskrivs enligt Lindberg, 

Lindgren & Packendorff (2012) som ett koncept för att möta olika samhällsproblem, då det är 

interaktionen mellan flera aktörer som är nödvändig för att skapa innovativa processer.   

 

Samverkan mellan samhällsaktörer kan enligt Lööf (2012) ha särskild betydelse i 

landsbygdsområden och på små orter, då dessa kan vara i större behov av att utveckla hållbara 

lösningar för starkare maktstrukturer. Lööf (2012) beskriver vidare hur Sveriges olika 

regioner utvecklar innovationskraften utifrån sina unika förutsättningar. Förutsättningarna 

bygger på resurser som på olika sätt är platsberoende, då författaren menar på att det kortare 

avståndet mellan och bland samhällsaktörerna i mindre orter kan underlätta kommunikationen 

och ge ytterligare förutsättningar för en mer omfattande och effektiv samverkan. 
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Utifrån ovanstående genomgång av den problematik som finns med konkurrerande samhällen 

och hur samverkan mellan och över organisationernas gränser kan vara ett svar på detta, 

menar vi att det finns ett växande behov av att öka kunskapen om de samverkansstrategier 

som finns för att möta dessa utmaningar. Det är med grund i detta, varför vi i uppdrag av 

Västerbottens idrottsförbund studerar fenomenet utifrån ett pågående projekt i ett av Sveriges 

norra samhällen, där samverkansmodellen Quattro helix är en central utgångspunkt. Syftet 

med studien att öka förståelsen och kunskapen om hur man med grund i modellen Quattro 

helix kan utmana rådande samhällsstrukturer som finns mellan föreningsliv och de andra 

aktörerna i modellen och genom samverkan, uppnå en hållbar samhällsutveckling. Vårt fokus 

ligger på att studera interaktionen mellan de olika aktörerna, varför vi inte berör ämnet 

ledarskap i denna studie. Förutom att forskningen kring ledarskapet i denna typ av modell är 

väldigt begränsad, har vi avstått från att undersöka ämnet då det snarare är 

samverkansprocessen mellan aktörerna som spelar den centrala rollen i undersökningen.  

 

Detta projekt har realiserats utifrån en rad idéer och en stor satsning från orten i både kapital 

och arbetskraft. I denna studie studeras de involverade personernas uttalanden om projektet 

för att få en ökad förståelse kring vilka uppfattning som finns från olika personer i respektive 

samhällsorgan. Med detta önskar vi kunna påverka och beröra samhällen i liknande situation 

och storlek. Studien ligger inom det pedagogiska/idrottspedagogiska forskningsfältet, där 

möjligheterna för att genomföra ett projekt med Quattro helix-modellen beror på och påverkas 

av olika förhållningssätt och värderingar tillsammans med den påverkansprocess samverkan i 

projekt innebär. I relation till annan forskning, ger vår studie aktuell kunskap kring ämnet 

samverkan och modellen Quattro helix i både ett samhällsperspektiv, men också en ökad 

förståelse för hur man som enskild samhällsaktör har motiv att engagera sig i liknande 

konstellationer. Vi ger stöd till forskningen i form av en ökad förståelse och kunskap kring de 

aktuella projektaktörernas uppfattningar och intryck. 
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Bakgrund 
För att ge en mer omfattande bild av vad undersökningen egentligen studerar, presenteras i 

detta kapitel en genomgång av projektets inriktning och organisation. 

 

Projektet som studeras är pågående och aktuellt i en av Sveriges mindre orter i den norra 

regionen av Sverige. UtvecklingsArena, som projektet kallas, är ett pågående projekt och 

initiativ från ortens föreningsliv, som sedan ett tag tillbaka bollat idéer och tankar kring 

utvecklingen av föreningslivet inom orten. Projektansvarig för Västerbottens Idrottsförbund 

(VIF) är en del av denna process och en stor drivkraft som tillsammans med den tillsatta 

lokala projektledaren arbetar aktivt med projektet. Projektet följer projektmodellen “Quattro 

Helix”, detta arbetssätt engagerar samhällets fyra centrala aktörer; Näringsliv, föreningsliv, 

kommun och akademi. Genom modellen skapas en kontaktyta för de fyra samhällsaktörerna 

att genom samverkan skapa förutsättningar för projektets följande vision; 

 

“Genom att skapa en gemensam arena för kommunikation, nätverkande och 

samverkan, stärka den ideella sektorns satsningar och tillsammans verka för att 

lyfta orten till inlandets mest framstående kommun inom föreningsliv och 

fritid.” 

 

I arbetet med projektet har en styrgrupp utvecklats, som aktivt och kontinuerligt träffas för att 

lyfta idéer och diskutera projektets helhet. 

 

 
Figur 1. Styrgruppen innefattar minst två representanter från vardera av de fyra engagerade 

samhällsområden, likt figurens demonstration.  
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Utöver styrgruppen har projektet tillsatt en lokal projektledare som har uppgiften att 

samordna projektets styrgrupp, organisera och planera träffar och möten med förutom 

styrgruppen även resterande personer som är engagerade i projektet. Projektledaren fungerar 

som kontaktperson och är en talesperson för projektet inom orten. Projektledaren har det 

största ansvaret över kontakten med styrgruppens medlemmar, men engagerar även fler 

personer från olika delar av samhället. Den lokala projektledaren har tillsammans med 

projektansvarig på Västerbottens Idrottsförbund upprättat följande mål för projektet;    

 

Övergripande mål 

Utveckla förståelse för varandras verksamheter och överbrygga organisatoriska gränser 

• Hållbar samordnad utveckling av föreningsliv och fritid 

• Ökat deltagande och engagemang 

• Genom samverkan skapa positiv samhällsutveckling och finansieringsmöjligheter 

Resultatmål 

• Stark plattform för utveckling och samverkan 

• Utveckla och utöka och samverka kring arrangemang/evenemang 

• Attraktivare kommun 

• Ökat inflytande och jämställdhet 

• Regionala konferenser 

• Via projekt skapa nya utvecklingsmöjligheter 

• Ekonomiska 

 

De olika målen är indelade i övergripande mål och resultatmål. De övergripande målen syftar 

till ett helhetsperspektiv där orten och de olika aktörernas förståelse och integration med 

varandra är centrala. Resultatmålen är mer praktiska i den bemärkelsen att man önskar vissa 

resultat och effekter av projektets löpande arbetsgång. 

 

Att konstruera ett samarbete mellan dessa fyra samhällsaktörer kan låta som en relativt 

komplicerad process. Projektet stöds ekonomiskt med en budget där myndigheten för 

ungdoms och civilsamhällesfrågor och ortens kommun har klivit in med sammanlagt 500 000 

kronor. Förutom det ekonomiska stödet, stöttas projektet med praktiska råd och övrig hjälp av 

Västerbottens Idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna. Förutom den ekonomiska satsningen 

har projektet stöd under andra former. Civilsamhället (föreningsliv) som i detta fall är 
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initiativtagare till projektet, har stöd och resurser att hämta inom de olika idrottsförbunden 

som tillsammans med SISU idrottsutbildningarna är ett stöd som idrottsföreningar kan stötta 

sig mot och finna kunskap hur man på olika sätt kan jobba med föreningars utveckling. SISU, 

som titulerar sig “idrottens egna studieförbund”, driver och stödjer utveckling inom svensk 

idrott (www.SISU.se). 

 

För att blicka utöver idrott Sverige, finns det ytterligare en verksamhet som i en bredare 

bemärkelse vänder blickarna mot utveckling, men som spänner sig över och stödjer flera 

samhällsområden och näringsgrenar. För övriga delar av samhället som delar liknande 

visioner om innovation och samhällsutveckling, är VINNOVA en verksamhet som driver 

program för att stärka innovationskraften i Sverige och en plats att vända sig till om det finns 

behov för hjälp med detta. Denna verksamhet betraktar sig själv som stöttepelare i mångt och 

mycket när det handlar om att driva utveckling och innovation. Det kan handla om finansiellt 

stöd i forskning eller enkla företag som söker medel för utvecklingsprojekt. I VINNOVA:s 

program finns det ofta krav på att det sker gränsöverskridande samarbeten mellan 

organisationer för att stöttning ska ske finansiellt, då de menar på att samverkan är en central 

punkt i arbetet mot innovation och utveckling (http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/). 

 

I första konstruktionen av den helix-modell som ligger till grund för projektets 

organisatoriska uppbyggnad, engagerades endast tre samhällsaktörer till skillnad från det här 

projektets fyra involverade aktörer. Därför gavs denna modell namnet ”Triple helix”. 

Konceptet och utgångspunkten var att skapa ny kunskap, teknologi, produkter och tjänster via 

ett samarbete mellan akademi (universitet), kommun och näringsliv som alla representerade 

en del av samhället. Triple helix modellen hade dock sina begränsningar, då den lämpade sig 

bättre för vetenskapliga och högteknologiska företag. Det saknades en fjärde aktör som skulle 

skapa bättre förutsättningar för olika typer av innovationer, denna aktör kallas civilsamhället 

(Arnkil et. al, 2010). I övergången från Triple till Quattro Helix fann vi det i denna studie 

intressant hur den fjärde helixen, som under en tid inte engagerats i denna modell, nu är den 

aktör som tar initiativet till detta projekt. Fortsättningsvis har det därför riktats ett särskilt 

fokus kring denna fjärde aktör, och hur denna kan berika Helix-modellen ytterligare. 
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Litteraturgenomgång 
Inom området samverkan har litteraturgenomgången utmynnats i fem olika ämnestrådar.  

Dessa har visat sig spelas en central roll för att öka förståelsen inom detta ämne, varför vi  

delar upp litteraturgenomgången i följande kategorier; (1)En trend av innovation, 

(2)Samverkan – (3)En metod för innovation, (4)Från metod till modell, (5)Möjligheter med 

samverkan och (6)Identifierade utmaningar med samverkan. 

En trend av innovation 

Vi stöter ofta på begreppet “innovation” i det vardagliga livet, i media, arbete, utbildning och 

övriga kontexter. Den generella uppfattningen om begreppet är att det är något bra, en 

förbättring eller något avancerat och eftertraktat (Laven, 2008). Förnyelse och utveckling är 

två av flera begrepp som Elg (2013) belyser i sin rapport, och menar att dessa begrepp kan 

betraktas som synonymt med innovation. Överlag kan vi se en överensstämmelse bland 

forskarna, kring det faktum att begreppet kan härledas till något “nytt”. Kuczmarksi (1996) 

menar att detta nya har oftast syftats till nya produkter, processer eller tjänster. Klockan, 

datorn och internet är exempel på tidigare konstruktioner som fått innovationsstämpeln på sig. 

Vidare menar författaren att om fokus istället riktas mot det icke-materiella, kan innovation 

också definieras som nya idéer, metoder eller rutiner, nya arbetssätt för att utveckla ett 

samhälle eller en organisation. Kuczmarksi (1996) utvecklar tankesättet om innovation som 

något icke-materiellt och beskriver hur innovativa organisationer ser innovation som ett 

förhållningssätt som ska genomsyra organisationen i syfte att arbeta med förnyelse och 

kreativitet. 

 

För hundra år sedan var begreppet innovation tämligen sällsynt och rörde sig inte i närheten 

av den takt som råder idag. Numera betraktas innovation och utveckling som en nödvändighet 

för att bland annat behålla sin position på marknaden samt förbättra och utveckla 

organisationens ekonomiska välfärd (Kline & Rosenberg, 2009). 

 

Lööf (2012) menar att ökningen av aktörer på marknaden under 2000-talet är omfattande och 

har skapat en stor konkurrens mellan privata aktörer i Sverige. Innovation anses vara en stark 

förklarande faktor som påverkar graden av prestation mellan regioner och länder. Innovativa 

länder och regioner visar generellt sett en högre produktivitet jämfört med de som har lägre 
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innovativ förmåga. För att öka produktiviteten är det därför relevant att titta på sin egna 

innovativa kapacitet. 

 

Att den ökande konkurrenskraften i dagens samhälle påverkar drivet till innovation och 

utveckling menar vi, är en relativt naturlig förklaring till “innovationstrenden”. Nowotny, 

Scott och Gibbons (2003) diskuterar dock innovationskraften i en djupare dimension än så. 

Vidare förklarar forskarna samhället som en “innovationsmaskin”, de menar att innovation 

föder osäkerhet, som i sin tur föder fler innovationer. Konceptet med “innovationsmaskinen” 

är att samhället har en naturlig drivkraft mot utveckling och tillväxt och att detta i samma 

veva skapar en sorts osäkerhet i samhället. Osäkerheten grundas i en rädsla för att 

utvecklingen skapar en stark konkurrens för de samhällsaktörer som inte utvecklat det 

innovativa tankesättet. För att hantera den osäkerheten som skapas, reagerar samhället och 

organisationer med ytterligare innovationer. När samhället utvecklas till den grad att det blir 

för komplext och oförståeligt, ökar behovet av ny kunskap, metoder och processer, varpå 

innovationshjulet snurrar ett varv till och därmed utvecklar den kunskap som krävs för att 

förstå och hantera vad den tidigare innovationen medfört (Nowotny, Scott & Gibbons, 2003). 

Samverkan - En metod för innovation 

Lööf (2012) belyser precis som många forskare, exempelvis Fagerberg et.al. (2005) hur 

innovation och samhällsutveckling röner allt större uppmärksamhet såväl i Sverige som i 

andra länder. Hon menar på att Sverige tillsammans med övriga delar av världen står inför 

stora och komplexa utmaningar vad gäller utveckling och innovationsklimat. Konkurrensen 

mellan länder, men även företag inom länderna växer, därför krävs det att man som 

samhällsaktör utvecklar en större konkurrenskraft. Konkurrenskraften menar Lööf (2012) kan 

te sig på olika sätt, men belyser hur de olika utmaningarna bäst kan mötas genom att 

innovationsstrategier utformas och genomarbetas. Detta är svårt att genomföra av enskilda 

aktörer, då tillgång till resurser och kunskap i det fallet blir begränsad (Lööf, 2012). 

 

Samverkan är inte bara ett sätt att skapa innovationer som nya metoder eller processer. 

Samverkan över organisationens gränser är tänkt att generera mycket mer än så. Att etablera 

kontakter och ta del av och utnyttja andra resurser är bara två exempel på vilka mervärden en 

samverkan med andra institutionella organ kan bidra till. Det finns en enorm kapacitet i 
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utbytet av resurser och kunskap, vilket kan betraktas som en outnyttjad kraft i samhället 

(Fagerberg et al. 2005).  

Samverkan som en central roll i innovationsprocessen 

Fagerberg, Mowery och Nelson (2005) nämner också utmaningen med att ligga i framkant 

och i utveckling mot nya outforskade områden som kan generera innovation och menar att 

samverkan mellan organisationer eller aktörer i samhället kan skapa goda förutsättningar till 

detta. Författarna menar att samarbeten mellan och över organisationernas gränser är ett sätt 

som tillåter företag och organisationer att lära från en bred uppsättning av kunskap. 

Samverkansprocesser har därför på senare tid utvecklats till en trend som nu börjat etablera 

sig och fått en större betydelse i samhället. Kunskapsspridning, delande av resurser och 

förfogande till specialiserade tillgångar är tre fördelar som Fagerberg et al. (2005) menar 

spelar en stor betydande roll när man argumenterar för hur samverkan mellan samhällsaktörer 

kan bidra till innovation. När organisationer befinner sig i ett bredare nätverk och en 

samverkande miljö exponeras man för andra människor med andra erfarenheter och skiftande 

kompetenser, vilket författarna förklarar som en miljö där möjligheterna för innovation växer.  

 

“innovation	  occurs	  at	  the	  boundaries	  between	  mind	  sets,	  not	  within	  the	  

provincal	  territory	  of	  one	  knowledge	  and	  skill	  base.”	  	  (Barton,	  1995,	  s.59)	  

 

Under det senaste årtiondet menar Huxham och Vangen (2000) att forskare upplevt en global 

trend i att jobba med samverkan för att utveckla samhällen. Samverkan syftar i det här fallet 

till samarbetet mellan organisationer, inte mellan enskilda individer. Huxham och Vangen 

(2000) menar att initiativet till samverkan många gånger bottnar i olika samhällsfrågor, som 

berör flera olika delar av samhället. Vid dessa omfattande frågor ses därför ett behov av att ta 

del och förstå olika kompetenser, strukturer, verktyg och teknologi som finns inom andra 

organ för att på så sätt rå på de mäktiga frågorna (Huxham & Vangen, 2000). 

  

Edquist (1997) stöttar idén om att innovation uppstår i interaktionen mellan institutionella och 

organisatoriska element. Han beskriver precis som Fagerberg et.al (2005) att anledningen till 

att interaktionen och samverkan med andra organisationer, företag och myndigheter 

uppdagas, beror på det breda utbytet av kunskap, information och andra erfarenheter. 

Erfarenheter, menar Hansson (2003) kan skapa förutsättningar för ifrågasättande och 
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förändringsiver. Behovet av människor som ifrågasätter, menar författaren bör finnas i alla 

sorters förändringsprocesser för att det ska vara möjligt att pröva nya idéer. 

 

Flera forskare är överens om att samverkan spelar en nyckelroll i arbetet med innovation. 

Sveriges Regeringskansli har tagit initiativet till att upprätta en rapport som behandlar hur 

Sverige bör tackla utmaningarna med innovation. Lööf (2012) talar i rapporten om en stor 

potential för ökad effektivitet av resurser och menar på hur ett utvecklat samarbete mellan 

olika samhällsaktörer kan vara ett svar många samhällsfrågor- och problem. Det har därför 

uppstått ett behov av att utveckla samverkansstrategier på national, regional, och lokal nivå. 

Lööf (2012) konstateras att samspelet mellan aktörer på dessa tre nivåer behöver förbättras 

och fokus bör ligga på att skapa starka innovationsmiljöer. Lööf (2012) menar vidare på att 

många aktörer inom offentlig sektor, i näringsliv och det civila samhället har viktiga roller 

som kan främja Sveriges innovationskraft. Det finns därför ett behov av att få en gemensam 

förståelse kring de möjligheter som finns med olika samverkansstrategier, som en grund för 

fortsatta insatser. I följande kapitel behandlas därför en av många samverkansstrategier som 

syftar till att uppnå innovation och utveckling. 

Från metod till modell 

Under det senaste årtiondet har samarbetet mellan olika organisationer i samhället fått 

avgörande betydelse för innovation och entreprenörskap. Detta har format en slags 

innovationsmodell som kallas Triple helix. Denna arbetsmodell blir allt vanligare att använda 

som ramverk i de flesta västerländska regioner för att skapa en hållbar utveckling (Lindberg, 

Lindgren & Packendorff, 2012). 

 

Triple helix beskrivs som en innovations- och samverkansmodell som inkluderar akademi, 

näringsliv och kommun i ett samarbete där målet är att utveckla nya tankesätt och 

arbetsstrategier i samhället. Modellen växte fram när en analys gjordes av statens relation till 

universitet och industri i olika samhällen och deras respektive roller i utvecklingen av 

innovationer. Etzkowitz (2008) menar att det framkommer en ny kvalité i innovationsarbetet 

när de olika egenskaperna hos de tre aktörerna kombineras, som var för sig kunde tillföra 

olika typer av kvalitéer som tillsammans främjar innovation. 
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Akademins roll i modellen syftar till den vetenskapsbaserade kunskapen och att denna bidrar 

till ett underlag av kunskap som ska gynna samhället med ekonomiska fördelar (Etzkowitz, 

2008). Lööf (2012) diskuterar även att en ökad samverkan mellan samhällsaktörer kan ge 

akademin goda förutsättningar för en högre vetenskaplig kvalité, vilket vidare kan ge positiva 

effekter på samhällets tillväxt och utveckling. Inom Triple helix-modellen spelar kommunen 

rollen som det offentliga. Aktören besitter makten att ta strategiska och ekonomiska beslut 

kring fördelning av bidrag och andra resurser. Kommunen skiljer sig från de andra aktörerna i 

mångt och mycket, men framförallt genom hur beslutsprocesserna ser ut. Denna aktör regleras 

av myndigheter och politiska intressen (Yang & Holgaard, 2012). 

 

Näringsliv, också kallat “industri”, spelar en stor roll inom samverkansmodellen. 

Utvecklandet, produktionen och marknadsföringen av produkter och tjänster är en stark kraft i 

samhället (Leydesdorff & Meyeer, 2006). Yang och Holgaard (2012) beskriver näringslivet i 

motsats till kommunen, som den privata sektorn. Näringslivet riktar sig mångt och mycket 

mot ekonomiska fördelar och kan inom Triple helix-modellen bidra med kapital.   

Från Triple till Quattro 

Triple helix modellen har på senare tid utmanas och ifrågasatts, vilket har lett till att metoden 

omarbetats. Ytterligare en samhällsaktör tillförs i modellen, vilket ger den namnet - Quattro 

helix. Detta kan förstås som en expansion av den ursprungliga modellen “Triple helix” som 

riktar sig mot ett samarbete mellan tre olika aktörer. I den nya innovationsmodellen införs 

ytterligare en aktör till kärnan som medför andra viktiga och nödvändiga element för en 

framgångsrik regional utveckling (Lindberg, Lindgren & Packendorff, 2012). Den aktör som 

utökar “Helix”-modellen kan variera, men sammantaget brukar den benämnas som det civila 

samhället. Civila samhället kan definieras och uppfattas på olika sätt. Vissa använder och 

härleder civila samhället till medborgare och konsumenter, andra syftar till ideella föreningar. 

Quattro helix-metoden har på senare tid växt i popularitet och används ofta i projekt där 

innovation vill uppnås (Lindberg, Lindgren & Packendorff, 2012). Yang och Holgaard (2012) 

beskriver hur det civila samhället representerar den dagliga aktiviteten och hur detta förenar 

invånare och olika kulturer. Författarna menar vidare att det civila samhället kan spela en 

värdeskapande roll för samhällen där den sociala sammanhållningen brister eller helt och 

hållet saknas. 
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Möjligheter med samverkan 

Hansson (2003) menar i sin bok “kollektiv kompetens” att det ställs större krav på en bred syn 

och ett öppet sinne bland de involverade i nätverket. Författaren beskriver hur nätverkandet 

kan bidra till ett kunskapsutbyte och bredare lärdomar. Svårigheten i detta handlar om hur 

man som aktör kan dra nytta av den breda kunskapen från de andra aktörerna och på så vis 

uppfylla de intressen som den egna organisationen har. Det är därmed samspelet och 

hanteringen av kontakterna inom nätverket som bestämmer hur lyckat arbetet blir i slutändan. 

Hansson (2003) menar att det finns en stor kunskapskälla i utbytet med andra aktörer och att 

behovet av denna kunskapskälla ofta är motivet till varför aktörer samverkar. Författaren 

beskriver behovet av en förkunskap i nätverkande och hur förmågan att samarbeta är en 

kunskap i sig som är en förutsättning för allt annat lärande i nätverk. Vidare menar författaren 

att förutsättningarna för kunskapsutbyte är centralt i nätverk, men att kunskapsutbytet bygger 

på att samtliga aktörer har en förståelse i det ömsesidiga givandet och tagandet av varandras 

resurser. 

 

Lindberg, Lindgren & Packendorff (2012) lyfter konceptet med samverkansmodeller och hur 

arbetet inom nätverk kan vara en förutsättning för att möta större utmaningar. Författarna 

menar vidare att samverkan och arbete över organisatoriska gränser spelar en central roll i den 

samhälleliga utvecklingen. Författarna belyser att det innovativa tankesättet och de nya 

arbetsgångarna som samverkansmodeller innebär kan skapa större förutsättningar för att ett 

projekt ska leda till ökat välstånd och tillväxt i samhället.    

Den fjärde helixen 

Helix-modellen har växt till fyra medverkande aktörer istället för tre. Wijkström och 

Lundström (2002) belyser huruvida det civila samhället som den fjärde helixen kan bidra till 

ytterligare förutsättningar för framgång, inte bara för utvecklingen i stort, utan också för 

resterande aktörer i helix-modellen. 

 

Wijkström och Lundström (2002) beskriver att de ideella och idéburna organisationerna 

(civilsamhället) kan vara särskilt intressanta att samarbeta med för bland annat vinstdrivande 

företag. Författarna menar att det inom vinstdrivna företag bör finnas ett intresse av att förstå 

de krafter och processer som motiverar och engagerar människor inom föreningsliv, där det 

ideella arbetet innebär att de involverade bidrar med arbetskraft på sin fritid. Wijkström och 
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Lundström (2002) menar att det kan finnas fördelar med att förknippas med ideella föreningar 

då dessa bedrivs på goda värdegrunder och arbetar mot ett gemensamt mål och med 

gemensamma krafter och engagemang. Författarna menar att aktören kan skapa en ökad 

attraktivitet genom att förknippas med den ideella sektorns arbetssätt och drivkraft.  

 

Wijkström och Lundström (2002) menar också att det tycks finnas ett behov av inspiration, 

nya modeller och annorlunda tankar för att vi - utöver den lön vi får - ska kunna motiveras, 

organiseras och ledas under den tid vi befinner oss inom företagen. I den jakten tycks det 

civila samhället och dess ideella och idéburna organisationer vara en viktig inspirationskälla. 

Det ideella engagemanget beskrivs vidare av Wijkström och Lundström (2002) som ett viktigt 

fenomen att förstå. 85 % av den ideella arbetskraften inom föreningslivet i de nordiska 

länderna består av idrottsorganisationernas egna medlemmar, arbetet sker alltså internt. Hur 

människors ideella engagemang skapas är dock ett ganska outforskat område menar 

Wijkström och Lundström (2002), speciellt när det kommer till våra stora samhällsaktörer, 

som exempelvis idrottsrörelsen. 

 

Amabile (1996) belyser hur innovation kan betraktas som en produkt av en lyckad 

implementering av kreativa idéer. Därför, kan tillgången av kreativa individer och grupper 

vara en bra utgångspunkt när arbetet mot innovation påbörjas. Carayannis (2009) tar 

intressant nog upp hur det civila samhället kan bidra med något som saknades i det tidigare 

samarbetet där endast tre aktörer deltog, kreativitet är nämligen en av de egenskaper som 

Carayannis (2009) menar att civilsamhället unikt bidrar med. Fagerberg et.al. (2005) 

förstärker denna uppfattning då forskarna diskuterar hur civilsamhällets tillgång till olika 

former av kunskap och resurser skapar en miljö där skapandet av kreativitet kan växa.   

 

Lindberg, Lindgren & Packendorff (2011) beskriver hur den ideella sektorn är viktig i 

kompetensutvecklingen när det kommer till att skapa organisatoriska strategier. En möjlighet 

som forskarna ser med den ideella sektorn är deras icke kommersiella intressen, de driver och 

skapar aktiviteter utan några ekonomiska vinster från det. På så sätt menar forskarna att den 

ideella sektorn är en bra organisatör när det handlar om att skapa aktiviteter eller innovationer 

på ideell basis. 
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Identifierade utmaningar med samverkan 

Att samarbeta och samverka kan dock leda till en del utmaningar. Huxham och Vangen 

(2000) beskriver hur aktörer i projekt kan känna en frustration i hur initiativen som kommer 

från andra samhällsaktörer ska prioriteras, men också för att kommunikationen och 

överenskommandet mellan organisationerna kan vara problematiskt. Författarna beskriver 

samverkansprocessen, som innebär att man bland annat måste bygga förtroende gentemot 

varandra samt skapa gemensamma mål och intressen. Huxham och Vangen (2000) menar att 

ifall dessa processer inte utspelar sig på ett bra sätt, kan det sätta käppar i hjulet när 

teoribildningen ska omsättas i praktiken.  

 

Uhlin och Nilsson (2002) diskuterar också huruvida “Helix”- konceptet är applicerbart i ett 

praktiskt utförande. Forskarna menar att synsättet och teorin om att “helix”-konceptet är 

framgångsrikt knappast går att förneka i en mängd av stödjande forskning. Något som är svårt 

att hitta i den stora mängden forskning är däremot hur konceptet appliceras i praktiken och 

hur teorin egentligen utförs i konkreta situationer. Den samverkan som konstateras vara 

framgångsrik ser i teoribildningen väldigt lovande och tilltalande ut. På den operativa och 

praktiska nivån menar dock Uhlin och Nilsson (2002) att man ännu bara börjat utveckla 

begrepp för metoder och instrument. 

 

Brandenburger och Nalebuff (1996) skriver att i situationer där man arbetar i nätverk kan 

förhållanden mellan aktörerna styras av en motivation för gemensamma mål. Vidare menar 

författarna att det i vissa fall kan finnas en underliggande konkurrens mellan aktörerna när det 

kommer till det praktiska arbetet. Detta kan grunda sig i olika intressen eller att de enskilda 

aktörerna finner en vilja att “veta bäst” eller “kunna bäst”. Brandenburger och Nalebuff 

(1996) menar vidare att det finns en risk att organisationer som engagerar sig i olika nätverk 

blir för självcentrerade. Detta kan leda till att andra aktörer i samarbetet med får lida för den 

ena aktörens vinster. Författarna menar att samtidigt som ett nätverk samarbetar internt, kan 

det konkurrera externt, då de mål och riktlinjer som förekommer och diskuteras på ytan inom 

projektgruppen, kan konkurrera med de egna intressen och motiv som aktörerna har. 

Författarna menar därför att det är viktigt att vara öppen med vilka intressen och motiv 

respektive aktör har för att undvika konkurrens när arbetet med att applicera de olika idéerna 

och målen i praktiken påbörjas. 
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En central aspekt som behandlas av Danermark (2000) är huruvida aktörernas skilda synsätt 

och utgångspunkter i vissa fall kan komplicera arbetet och medföra att konflikter mellan 

berörda aktörer uppdagas. Man menar att skilda synsätt ligger i sakens natur och att det är 

omöjligt att undvika, men att det är viktigt att synsätten klargörs och diskuteras. När man talar 

om skilda synsätt belyser Danemark (2000) också hur aktörerna kan skiljas i olika 

ambitionsnivåer. Med detta menar författaren att den ena aktören kan ha högre mål och 

ambitioner än vad övriga aktörer i samverkansprojektet har, vilket i sin tur kan skapa 

konflikter och missförstånd. Danermark (2000) lyfter också fram och utreder hur man inför 

och under en samverkansprocess identifierar och lyfter fram de utmaningar som kan försvåra 

arbetet. På så sätt menar Danemark (2000) att förutsättningar för en positiv och god 

samverkan skapas och förstärks. 

 

För att utbyta kunskap aktörer emellan belyser Fagerberg et al. (2005) betydelsen av 

kompletterande resurser. För att samarbetet mellan aktörer ska vara lönsamt, är det viktigt att 

förädla varandras resurser på ett effektivt och lönsamt sätt. Den grundläggande orsaken till 

samverkan, menar författarna är att man får tillgång till annan kunskap och andra resurser. 

Detta menar Fagerberg et al. (2005) är obetydligt om det inte finns ett bra tillvägagångssätt i 

nyttjandet av varandra och de tillgångar de olika aktörerna besitter. Författaren exemplifierar 

detta och menar att Aktör “A” kan vara en framgångsrik produktutvecklare, men saknar 

resurser för att exponera produkten. För att samverkan ska uppnå högsta möjliga potential, 

krävs det att Aktör “B” som har många goda kontakter i företagslivet, kan marknadsföra och 

finansiera försäljningen av produkten som aktör “A” utvecklat. Ifall aktörerna inte ser sig 

själva som en del av en hel process och bidrar med den kunskap de är specialiserade på, kan 

samarbetet mellan aktörerna snarare bli en utmaning än att det genererar utveckling och 

innovation. Fagerberg et al. (2005) menar vidare att sådan tillgång till olika former av 

kunskap och resurser i sin tur skapar en miljö där skapandet av kreativitet kan växa. 

 

Ruuska och Teigland (2009) menar att representanter i arbetet med samverkan kan ha olika 

mål med att delta i samarbetet. Därför kan också ambitionsnivån se annorlunda ut hos de 

olika aktörerna som ingår. Det blir då svårt att samarbeta även om aktörerna har förståelse för 

varandra. Aktörerna kommer ifrån olika världar i den bemärkelsen att till exempel företagarna 

drivs av ekonomiska intressen och föreningslivet av andra. Ruuska och Teigland (2009) 

presenterar denna utmaning utifrån en observation av ett samverkansprojekt. 

Förutsättningarna för att lösa denna utmaning fanns dock i den studerade projektgruppen, där 
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författarna hittade olika vägar för att övervinna de konflikter som uppstod. Fyra 

framgångsrika tillvägagångssätt identifierades av Ruuska och Tiegland (2009); 1. Att 

tillsammans utveckla tydliga projektmål. 2. Rekrytera en projektledare med goda kunskaper 

och erfarenheter inom arbetsområdet. 3. Gemensamt lösa problem som uppstår. 4. Få en 

övergripande förståelse för “the big picture”, alltså samtliga aktörers arbetsområden. 

 

Danermark och Kullberg (1999) konkretiserar följande faktorer som hämmar samverkan; vagt 

formulerade mål, olika kunskapstraditioner och professionella mål, olika ekonomiska 

intressen, skilda organisatoriska strukturer, oklar ansvarsfördelning och dålig samordning. 

 

Litteraturgranskningen har visat på hur innovation är aktuellt i dagens samhälle och hur 

utmaningar i samhället bidrar till det ökade behovet av nya tankesätt och 

innovationsstrategier. Samverkan och nätverk mellan och över organisatoriska gränser är ett 

hyllat koncept inom innovationstrenden och hur det genom ökat samarbete i samhället kan 

leda större framgång än vad det med en enskild projektaktör kan göra. Många möjligheter och 

mervärden med samverkan diskuteras, men också ett antal svårigheter och utmaningar som 

samverkansmodeller innebär. Den förståelse och kunskap vi fått utifrån 

litteraturgranskningen, kommer att fungera som utgångspunkt för hur vi kommer att studera 

Quattro helix som samverkansmodell för samhällsutveckling. 
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Syfte & Frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur Quattro helix som 

projektmodell kan utmana rådande samhällsstrukturer genom samverkan mellan föreningsliv 

och andra samhällsaktörer. 

 

Detta har utmynnats i följande frågeställningar: 

 

! Vilka uppfattningar och förväntningar har de inblandade aktörerna om projektet i stort, 

sin egen roll och de övriga aktörernas roller inom projektet? 

 

! Vilka uppfattningar har de inblandade aktörerna om att använda sig av Quattro Helix 

som projektmodell? 

 

! Vilka uppfattningar har de inblandade aktörerna om den fjärde helixen, föreningslivet, 

och dess betydelse i projektet? 

 

! Vilka uppfattningar har de inblandade aktörerna om projektets möjligheter och 

utmaningar? 
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Metod 
Följande avsnitt är uppdelat i tre delar. Först följer en introduktion av kvalitativa studier samt 

de metoder vi använde för insamlingen av resultatet, därefter görs en genomgång av de 

arbetssätt som använts under hela arbetsgången, denna delas upp under rubrikerna - “Urval, 

genomförande och analys”. Till sist diskuteras validitet och reliabilitet. 

Datainsamlingsmetod 
Denna uppsats bygger på en kvalitativ metod som enligt Kvale (2009) beskriver, syftar till att 

förstå världen utifrån undersökningspersonernas synvinkel. För att erhålla intervjupersonernas 

upplevelser och uppfattningar kring projektet, användes kvalitativa studier för att öka 

förståelsen om det fenomen vi valde att undersöka. Valet av kvalitativ metod baserades på att 

insamlingen av djupa och innehållsrika beskrivningar från de berörda aktörerna, och 

utvecklingen av relevanta ämnesområden var möjligt (Kvale, 2009).  

  

Då studien utgår ifrån ett pågående projekt som fortfarande befinner sig i uppstarten var det 

inte aktuellt att studera resultat som projektet genererat, eller huruvida denna 

samverkansmodell har bringat framgång. På grund av detta var det mest lämpligt att studera 

projektet med ett kvalitativt forskningsperspektiv som möjliggör forskaren att studera 

upplevelser, förväntningar och känslor, istället för att kolla på specifika resultat i mätbara 

enheter (Backman, 2010). Utöver detta gjorde det aktuella forskningsproblemet att det 

intressanta i sammanhanget var att belysa och uppmärksamma individuella uppfattningar, 

erfarenheter och upplevelser om och kring organisationer och förändringsarbete med denna 

typ av samverkansmetod.  

 

För att få ut så uttömmande och innehållsrika svar och resultat som möjligt bedömde vi att 

intervjuer som insamlingsmetod var mest lämplig då information om aktörernas tolkningar 

eller definitioner kan samlas in (Kvale, 2009). I resonemanget vid val av insamlingsmetod 

argumenterade vi för hur intervjuer i kontrast till observationer, kunde rikta 

undersökningsgruppen till vissa ämnen som var viktiga för studien. Undersökningen skulle 

innehålla ett spektrum av stora och omfattande frågeområden vilka vi ansåg att intervjuer 

kunde hjälpa oss att samla in bättre än observationer. I denna studie vore det inte möjligt för 

oss att observera projektet, dels med tanke på att det ännu befinner sig i ett sådant tidigt skede 

av projektets tidsplan, men också för att det ännu inte pågår speciellt många praktiska inslag. 
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Backman (2010) beskriver hur observationer ställer mer krav på forskaren som ett tolkande 

subjekt. Å andra sidan ställer intervjuer också krav på tolkningar, men ger dock forskaren en 

omfattande bild av hur intervjupersonen tänker kring och uppfattar omvärlden. 

 

I undersökningen av detta specifika projekt fanns det hos respondenterna en blandad nivå av 

kunskap kring projektet, vilket krävde att frågorna i vissa fall fick anpassas efter behov. 

Under intervjuerna användes därför en halvstrukturerad intervjuguide som syftade till att ge 

en struktur och riktlinje till hur intervjuerna skulle organiseras. Med halvstrukturerad intervju 

menar Kvale (2009) att den varken är ett öppet och vardagligt samtal, eller ett slutet 

frågeformulär. I en semistrukturerad intervju utgår forskaren ifrån vissa teman som kan 

innehålla förslag till frågor. Personen som intervjuar leder dock intervjun och utifrån tidigare 

svar och önskade områden har utrymme att följa och upp och utveckla följdfrågor när behov 

av att ytterligare utveckla respondentens uppfattning kring ett fenomen finns. 

Urval 
Det konstaterades rätt snabbt i resonemanget kring urvalet, att det fanns vissa förväntningar 

om de egenskaper undersökningsgrupp som skulle bli aktuell skulle besitta. Förutom att vara 

engagerad och aktiv i projektarbetet, var kraven på undersökningsgruppen att det skulle finnas 

en viss förkunskap och uppfattning om projektet. Detta för att intervjuerna skulle kunna 

genomföras smidigt men också för att det insamlade resultatet skulle innehålla betydelsefull 

och relevant information. I valet av intervjupersoner fick vi tillgång till projektets 

organisationsschema, för att få en tydlig bild av hur sammansättningen av projektgruppen såg 

ut. Vi kunde konstatera att den sammansatta styrgruppen för projektet består av en grupp med 

människor som på olika sätt har sitt säte i något av de fyra samhällsorganen som vi studerar; 

akademi, näringsliv, kommun och föreningsliv. Minst två personer från varje organ sitter med 

i styrgruppen och representerar också sitt område (För en tydligare beskrivning av projektets 

organisationsstruktur avseende styrgrupper etc. hänvisar vi till projektets organisatoriska bild 

i bilaga 1). På grund av denna uppdelning föll det sig naturligt att insamlingen av resultatet 

skulle genomföras med två personer från varje samhällsorgan, dessa skulle sitta i styrgruppen.  

 

Kontakten med undersökningsgruppen skedde med hjälp av den lokala projektledaren som 

hade en etablerad kontakt med den styrgrupp som är ihopsatt för projektet. Vi erhöll därför 

kontaktuppgifter genom denna väg. Det uppdagades dock svårigheter med att boka intervjuer 
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med endast styrgruppsmedlemmar då vissa av dem av olika skäl inte hade möjlighet att ställa 

upp på intervju. Det var en person som avböjde sin medverkan på grund av tidsbrist och en 

som ansåg att denne hade för dålig insikt i projektet. Vi fick ytterligare ett bortfall med en 

person från styrgruppen då denne inte gick att kontakta vid denna tidpunkt. Då vi inte kunde 

boka intervju med bara styrgruppsmedlemmar kontaktades den lokala projektledaren ännu en 

gång för att diskutera vilka av de övriga engagerade i projektet som kan tänkas ha den 

kunskap som vi förväntade oss av urvalet. I samtal med projektledaren framkom det att 

bortsett från styrgrupp fanns andra kontakter som på annat sätt var engagerade i projektet, 

varpå tre andra personer valdes ut i samråd med projektledaren för att täcka de tre bortfall vi 

fick från styrgruppsmedlemmarna. Personerna som vi kontaktade utöver styrgruppen skulle 

fortfarande representera ett visst samhällsorgan så att vår urvalsgrupp bestod av två 

representanter från respektive organ. Urvalet bestod till slut av sammanlagt åtta 

intervjupersoner, fem från styrgruppen och tre personer som på annat håll visat engagemang 

och enligt den lokala projektledaren hade en relativt god uppfattning om projektet.  

 

Könsfördelningen såg ut som sådan att tre av personerna i undersökningsgruppen var kvinnor 

och fem var män. Det viktiga i urvalsproceduren var dock inte könsfördelningen, utan snarare 

den bredd av kunskap intervjupersonerna hade. Därför var inte en jämn könsfördelning något 

vi strävade efter i arbetet med urvalet. 

Procedur 

Arbetet med studien påbörjades efter insamlingen av den forskningslitteratur som berörde 

ämnet. Litteratursökningen gjordes via Umeå Universitetsbiblioteks olika databaser, Web of 

science, ebsco  och Google scholar. Sökorden som användes vid de utvalda artiklarna var 

bland annat: “Quattro Helix”, “Community development through sports”, “idrott 

samverkan”, “organizational cooperation”. 

 

Efter vi samlat in tillräckligt med tidigare forskning kontaktades den lokala projektledaren för 

att samla kontaktuppgifter till intervjupersonerna. Kontakterna med intervjupersonerna 

skedde i första hand via telefonkontakt där de informerades kort om uppsatsämne och 

samarbetet med Västerbottens Idrottsförbund. De som visade intresse av intervju bokades in 

på antingen telefonintervju eller möte under de två dagar då besöket till orten ägde rum. Som 
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andra kontakt med intervjupersonerna skickades ett introduktionsmail som innehöll kort 

information om intervjuns innehåll samt forskningsetisk information (se bilaga 2). 

Intervjuguide och Intervjuer 

Under och efter bokningarna med intervjupersonerna, påbörjades arbetet med intervjuguiden 

som skulle hjälpa till att hålla en god struktur i frågorna under intervjuerna. I arbetet med 

intervjuguiden utgick vi författare ifrån de riktlinjer som finns enligt Kvale (2009), för att 

bland annat undvika ledande frågor. När intervjuguiden upprättades var utgångspunkten 

studiens syfte och frågeställningar, som granskades parallellt med den litteraturgenomgång 

som genomarbetats. Detta gjordes för att behandla och upprätta de frågeområden som var 

aktuella för studiens syfte. Litteraturgenomgången och den förståelse som var insamlad om de 

fenomen som var aktuella för projektet granskades, för att senare utveckla den bas med vilken 

den nya kunskapen skulle integreras med (Kvale, 2009). Den kunskap som fanns kring det 

tidigare utforskade området fick bestämma vilka delar av ämnet som frågorna skulle kretsa 

kring. Frågorna utvecklades utifrån olika teman som tidigare diskuterats i 

litteraturgenomgången. Detta utmynnade i följande frågeområden i intervjuguiden; 

(1)Generell uppfattning om projektet, (2)projektform, innovation, samverkan, (3)hur ser de 

inblandade på interaktionen mellan de olika aktörerna, (4)hur ser de olika aktörerna 

projektet på sin roll som en av de fyra aktörerna i modellen, (5)hur ser de fyra aktörerna på 

den fjärde helixens roll för projektet och för att uppnå samverkan, (6)vilka utmaningar och 

möjligheter ser man med denna samverkan? 

 

Till en början utvecklade vi så kallade “forskningsfrågor”, som Kvale (2009) menar 

formuleras i ett teoretiskt språk där hänsyn inte tas till intervjupersonens förkunskap om 

ämnet. Forskningsfrågorna översattes sedan till intervjufrågor som präglas av ett mer 

vardagligt och lättförstått språk. I upprättandet av de slutgiltiga intervjufrågorna hade vi som 

riktlinje att inte upprätta några frågor som kunde besvaras med “ja“ eller “nej”, för att i den 

mån det var möjligt få så uttömmande svar som det gick. 

 

Innan intervjuerna med intervjupersonerna påbörjades, bokades en pilotintervju som syftade 

till att testa hur väl frågorna fungerade i ett praktiskt utförande. Vi kontaktade en projekt -och 

evenemangsansvarig som arbetar för en turistverksamhet i en större stad i norra Sverige som 

vi skulle föra en pilotintervju med. Vi valde att utföra intervjun med en person som i någon 

kontext arbetat med eller har erfarenhet kring projekt. Detta för att personen skulle kunna 
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sätta intervjufrågorna i ett korrekt sammanhang. Förutom att testa frågorna kan pilotintervjuer 

också ge den oerfarna intervjuaren en nyttig genomgång av intervjun som kan skapa ett bättre 

underlag och erfarenhet som kan behövas under de riktiga intervjuerna (Gratton & Jones, 

2010). Efter pilotintervjun drogs slutsatsen att vissa av frågorna i vår intervjuguide var för 

komplicerade eller svåra, vilket bidrog till att vissa frågor omformulerades, eller uteslöts helt 

och hållet. 

Genomförandet av intervjuer 

Vi fick via vår uppdragsgivare tillgång till de färdmedel som krävdes för att ta sig till den 

tänkta orten. Vi valde att genomföra intervjuerna på plats i den ort där projektet pågår, för att 

ge oss som författare av studien en ökad förståelse kring omgivningen. Kvale (2009) 

diskuterar huruvida kännedomen om det man undersöker inte endast behöver beskaffas via 

litteratur. Han betonar hur forskaren genom att genomföra datainsamlingen i den miljö där 

processen håller till kan få ytterligare förutsättningar för att förstå kontexten bättre.  

 

Intervjuerna genomfördes på respektive aktörs arbetsplats. Intervjuerna pågick i olika miljöer, 

dock med goda förutsättningar för ljudupptagning. Inspelningarna av intervjuerna 

genomfördes med hjälp av minst två olika telefoner för att undvika oförutsedda, tekniska 

problem samt för att underlätta vid arbetet med transkriberingen. Som en introduktion till 

varje enskild intervju informerade vi om de forskningsetiska principer som gäller vid 

datainsamling. Efter detta följde ett par lättare frågor som Kvale (2009) menar kan vara 

fördelaktig för att få respondenterna att känna sig bekväma i situationen. Trots att det fanns en 

del komplicerade begrepp vi ville reda ut under intervjuerna, försökte vi använda oss av ett 

vardagligt tal och språk för att undvika missförstånd bland respondenterna.  

 

Målet var att träffa alla intervjupersoner personligen, detta var dock inte genomförbart på 

grund av olika anledningar. Därför genomfördes de fyra resterande intervjuerna via telefon 1-

2 dagar efter vistelsen i orten där projektet var verksamt. Det uppkom vissa svårigheter med 

ljudupptagningen under dessa intervjuer trots två olika inspelningsapparater som användes för 

att i senare skeden vid transkriberingarna kunna lyssna av från olika ljudfiler.  

Intervjuerna varierade tidsmässigt mellan 35-65 minuter beroende på de olika 

respondenternas svar. Hur långa intervjuerna blev berodde också på hur väl insatta personerna 

var i projektet. Under intervjuerna märkte vi ganska snabbt huruvida personerna vi 

intervjuade hade bra kunskap kring projektet eller inte. Med de personer där vi inte fick så 
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uttömmande svar kunde vi uppleva en viss stress hos oss själva, detta bottnade i att vi inte 

fick de material som vi på förhand hade hoppats på. 

 

Vi upplevde under två av de åtta intervjuerna att vi i vissa sammanhang ställde ledande 

frågor. Kvale (2009) menar å ena sidan att ledande frågor kan ha till syfte att testa 

tillförlitligheten hos respondenterna och att detta kan vara bra för studiens reliabilitet. På så 

sätt kunde vi verifiera våra egna tolkningar av vissa frågor för att säkerställa att tolkningarna 

stämde överens med varandra. Ledande frågor kan å andra sidan enligt Kvale (2009) utesluta 

vissa svarsalternativ för respondenten, om forskaren exempelvis frågar “Vilken hand väljer 

du?” så utesluter man respondentens möjlighet att säga att denne inte använder någon hand 

alls. 

 

Transkriberingen, som är ett begrepp för överföringen av intervjuernas ljudinspelning till 

skrift (Kvale, 2009), påbörjades i anslutning till att den sista intervjun avslutades. Denna 

process var ibland svår då ljudupptagningen i vissa av telefonintervjuerna var bristande. På 

grund av den bristande ljudupptagningen lyssnade vi igenom inspelningarna extra många 

gånger för att se till att vi båda var överens om vad som sades och att inget viktigt resultat 

från inspelningarna gick förlorat. Vissa avbrott som förekom i samtalen antecknades i 

transkriberingarna.  

Analys 
I analysen av det transkriberade materialet utgick vi från Kvale (2009), som introducerar oss 

för olika tillvägagångssätt för analysen. För att underlätta arbetet med kodning, skrevs 

transkriberingarna ut för att behandlas i pappersform. Viktiga och intressanta begrepp, ord 

och fraser som återkom i materialet och behandlade samma område, fördes samman till ett 

begränsat antal sammanfattande grundbegrepp under olika kategorier. Kvale (2009) beskriver 

hur detta kan ske på två olika sätt; begreppsstyrd meningskodning eller datastyrd 

meningskodning. Den begreppsstyrda kodningen innebär att forskaren på förhand skapar de 

kategorier som man vill använda sig av. I den datastyrda kodningen växer kategorierna fram 

allt eftersom det insamlade materialet bearbetas. I denna studie användes en slags kombinerad 

kodning då vi redan innan bearbetningen av materialet hade en uppfattning om en del begrepp 

och ämnen som spelade en huvudroll i resultatet, under dessa kategorier relaterade vi en del 
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uttryck och åsikter kring olika begrepp. Mycket av det material vi samlade in innehöll dock en 

del oförutsedda ämnen som vi eftersom skapade kategorier av. 

 

Under arbetet med kodning, kategorisering och meningskoncentrering kunde till slut samband 

och skillnader mellan respondenternas utsagor och forskningens tidigare resultat utläsas. För 

att förenkla processen med att utveckla resultat och diskussion i rapporten, kopplade vi de 

kodningar och kategorier som utarbetats till det avsnitt i litteraturgenomgången som 

behandlar samma område för att tolka och diskutera skillnader och likheter mellan uttalanden. 

 

Detta ledde oss till processen “meningstolkning”. Här relaterades de enskilda kategorierna till 

en helhet för att skapa studiens resultat. Utifrån intervjuernas innehåll tolkades 

respondenternas utsagor som behandlas vidare i materialet. Tolkningarna diskuterades mellan 

oss forskare för att säkerställa att resultatet av intervjuerna uppfattades likadant av oss båda. 

Kvale (2009) beskriver det som en process där forskaren undersöker och tolkar intervjuerna 

ifrån sitt egna perspektiv. Bell & Bryman (2006) beskriver att det alltid finns en risk för bias 

(skevhet) när tolkningar sker. Detta beror på att forskaren gör subjektiva tolkningar. 

Etiska principer 
För att ta hänsyn till de etiska riktlinjer som finns enligt Vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska principer, informerades respondenterna under två olika tillfällen före 

intervjuerna påbörjades. Första kontakten skedde över telefon då intervjupersonerna 

bekräftade sin medverkan i intervjun. För att bekräfta deltagandet ytterligare en gång, sändes 

ett introduktionsmail till samtliga deltagare, också för att informera kort om intervjuns 

innehåll. Detta mail innehöll information om på vilka villkor de deltar i undersökningen i.  

Utöver mailet blev även intervjupersonerna upplysta om studiens syfte och bakgrund verbalt 

innan intervjuerna genomfördes, vilket skapade en medvetenhet om vilken roll deras svar 

spelade i denna undersökning. Förutom anonymiteten, informerades respondenterna även om 

sin rätt att avbryta intervjun i innan intervjuerna påbörjades. Eftersom kommunen där 

projektet nu pågår är rätt liten och projektet har fått stor uppmärksamhet, informerades vissa 

av intervjupersonerna också kring det problematiska med att garantera fullständig anonymitet 

då vissa personer som är engagerade i projektet är väl kända inom orten, vilket kan bidra till 

att det i vissa fall kan vara genomskådligt vilken person som deltagit i studien. Det insamlade 

resultatet har endast använts för forskningsändamål. Vetenskapsrådets forskningskrav; 
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Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, togs 

därmed i beaktande under arbetet med denna studie.  
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Resultat 
I detta kapitel presenteras de uppfattningar, åsikter och reflektioner som de åtta intervjuade 

personerna i vår studie delat med sig av under intervjutillfällena. Resultaten från intervjuerna 

presenteras utifrån nedanstående fyra teman; 

 

Uppfattningar och förväntningar om projektet – Här behandlas den övergripande 

uppfattningen som respondenterna har om projektet i stort - varför påbörjades det, hur 

beskriver den enskilda aktören sin roll och vilka uppfattningar finns kring de övriga 

aktörernas bidrag till projektet? Avsnittet beskriver också de förväntningar som 

respondenterna har på projektet, vilka följder får det, vilka resultat strävar dem efter? 

 

Varför använder man Quattro helix som projektmodell? - Vilka uppfattningar finns kring 

samverkan och huruvida en samverkan mellan samhällets 4 aktörer kan vara framgångsrikt i 

projekt? 

 

Uppfattningar om den fjärde helixen- Hur resonerar respondenterna kring den fjärde 

helixen (civilsamhället) och införandet av aktören till helix-modellen? 

Möjligheter och utmaningar– Vilka uppfattningar har respondenterna kring projektets 

möjligheter och utmaningar? 

Uppfattningar och förväntningar om projektet 

Uppfattningar om projektet 

Majoriteten av de åtta respondenterna nämner ett underliggande behov av att lyfta kommunen 

och förstärka olika områden inom orten. Företagsnedläggningar, utflyttning, brist på 

engagemang och svårigheter med att integrera ungdomar i samhället är några av de problem 

som respondenterna nämner, vilket också är anledningar till varför man inom orten väljer att 

lyfta blicken och engagera sig i ett projekt som detta. Samtliga respondenter belyser det 

faktum att projektet är väldigt nytt och fortfarande befinner sig i uppstarten, vilket gör det 

svårt att få en klar och greppbar bild över vad det egentligen är för något. Detta trots att 

respondenterna börjar se en struktur och en klarare bild av projektets riktning, vilket en av 

respondenterna anser beror på det breda engagemanget inom den styrgrupp som är 

sammansatt för projektet.  
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Det faktum att projektet engagerar olika aktörer i samhället är väl förstått av samtliga 

respondenter. En av representanterna från näringslivet belyser hur denne kände en del 

tveksamheter i samband med att projektet startade. Det fanns vissa funderingar kring huruvida 

projektet riktade sig till samtliga aktörer, och skulle kunna gynna alla inblandade, inte bara 

föreningslivet. Personen utvecklade ett mer genuint intresse av att engagera sig då det 

framkom och förtydligades hur projektet kunde bidra till och gynna alla aktörer. Samtliga 

respondenter stöttar dock uppfattningen om att projektet främst riktar sig mot och drivs av 

ortens förening. Detta uttrycks inte som något negativt. En av respondenterna menar på att 

utvecklingen främst ska ske inom föreningslivet och att den utvecklingen är nödvändigt för att 

skapa en attraktiv kommun och behålla och attrahera nya invånare; 

 

“...en	  förutsättning	  är	  att	  civila	  samhället	  och	  ideell	  kraft	  som	  står	  för	  

projektledning…	  de	  ideella	  krafter	  ska	  stå	  längst	  fram.”	  (Representant	  1,	  

Kommun).	  

 

En representant från akademin beskriver det som ett socialt projekt där den gemensamma 

kraften från de fyra aktörerna styrs mot ett gemensamt mål. När vi ser hur aktörerna i kontrast 

till varandra beskriver de målbilder som fanns med projektet, kunde vi inte se några specifika 

skillnader i deras uttalanden. Det stora projektmålet är alla parter eniga om, att gemensamt 

utveckla samhället. När vi efterlyste mer konkreta mål och riktlinjer hos respondenterna fanns 

det fortfarande en osäkerhet, trots detta menar majoriteten av respondenterna att idéer kring 

olika tillvägagångssätt för att utveckla orten ständigt ramlar in från samtliga aktörer, både 

inom och utanför de idéträffar som anordnas av den lokala projektledaren. 

Förväntningar på projektet 

Vi kunde utifrån de förväntningar som fanns hos respondenterna på projektet, distansera vissa 

uttalanden från varandra. Vissa förväntningar riktar sig mer mot orten och samhället, och 

vilka sorts förhoppningar som finns kring projektets utgång ur ett samhällsperspektiv. Andra 

förväntningar syftar till aktörernas egen vinning, och hur de som samhällsaktör kan dra nytta 

av projektet. I övrigt nämndes en del förväntningar som respondenterna inte hade tänkt på 

innan projektet började, utan som växt fram och uppmärksammats under projektets gång. Vi 
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delar därför upp detta kapitel i tre underrubriker; Samhällets vinningar, egna vinningar och 

mervärden. 

Samhällets vinningar 

Respondenterna är enade om det stora och mest övergripande målet; att utveckla samhället. 

Utveckla, växa, stärka och lyfta är flera begrepp som de engagerade nämner när de talar om 

de förväntningar som finns på projektet och vad det ska generera. Från kommunens håll 

belyser man och tar fasta på de problemen som finns med utflyttning, och hur ett projekt som 

detta kan hjälpa till att motverka detta. En av representanterna från kommunen menade att; 

 

“...	  som	  utflyttningskommun,	  har	  vi	  ett	  bra,	  rikt	  föreningsliv	  så	  är	  det	  ju	  en	  

anledning	  att	  bo	  kvar”.	  (Representant	  2,	  Kommun).	  

 

Båda representanterna från akademin delar uppfattningen om den stora vikten av att arbeta 

mot utflyttningen som orten hotas av. Respondenterna argumenterar för hur ett projekt som 

detta kan innebära att orten vinner fler invånare, men framförallt behåller de människor som 

redan finns i kommunen. Det finns enligt en av representanterna från akademin en tunn 

kategori i befolkningen på orten, mellan 25-40 år. Respondenten menar att en orsak till detta 

är den begränsade tillgången till kvalificerade arbeten. Det finns därför en önskan om att 

projektet kan generera bättre och fler arbetstillfällen och på så vis berika näringen och öka 

sysselsättningsgraden i samhället. Förväntningarna beskrevs av en representant från 

föreningslivet som följande; 

 

“Den	  ideella	  kraften	  och	  engagemanget	  kopplat	  med	  arbetstid	  och	  

arbetskraft	  hos	  kommun,	  eller	  driv	  hos	  en	  företagare	  som	  kan	  kliva	  in	  

med	  många	  olika	  saker,	  det	  är	  ju	  rena	  rama	  vinstlotten	  alltså.”	  

(Representant	  1,	  Föreningsliv).	  

 

Föreningslivets representanter ser egentligen inget intresse i kronor och ören utan pekar 

snarare på de praktiska inslagen som olika projekt och evenemang som kan berika samhället 

genom att engagera fler invånare. Båda representanterna ur föreningslivet nämner och belyser 

hur arrangemang och olika evenemang kan uppdagas och bidra till fler mervärden inom 

samhället som kan hålla föreningsliv och fritid aktivt. Denna tanke är något som samtliga 

respondenter förstärker, då ord som “evenemang”, “projekt”, “arrangemang” och 
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“tillställning” är centralt i diskussionen om vad projektet ska generera i handfasta resultat. 

Respondenterna lägger stor vikt vid att arrangera tillställningar för att få ett rikare och bättre 

fritids- och föreningsliv. 

 

Utöver detta nämner en representant från föreningslivet att ett föreningshus som i nuläget 

används till konferenser, kansli och förråd skulle kunna utvecklas och väckas till liv. 

Representanten menar att de vill utnyttja den resursen på ett bättre sätt. En idé var att starta en 

cafeteria där ungdomarna som pendlar mellan orten och omkringliggande byar kan komma 

och fika eller studera efter skolan, för att slippa åka hem för att äta och byta om, för att sedan 

åka tillbaka till orten för att utöva sin idrott. Detta menar en representant från föreningsliv kan 

öka deltagandet inom idrottslivet.   

Egna vinningar 

Medvetenheten om att andra aktörer kan ha olika intressen eller vinningar på projektet finns, 

detta är dock inget som respondenterna beskriver som något negativt utan uppfattas av alla 

inblandade som en fördel. En av representanterna från föreningslivet menar att det finns goda 

förutsättningar för att lyckas i den här typen av projekt, arbetsbelastningen på varje enskild 

individ eller aktör minskar när arbetet fördelas mellan dem. Personen menar dock att rent 

konkret innebär det egentligen mer jobb, men eftersom det finns ett gemensamt engagemang 

med många andra som också drar sitt strå till stacken, skapas en större beredskap att lägga fler 

timmar på arbetet då energin och engagemanget smittar av sig. 

 

Från kommunens håll menar en representant att de kan gynnas av att samhället har en 

attraktiv fritid. Detta menar respondenten skulle generera att medborgarna känner att det är 

attraktivt att bo i orten. Personen menar vidare på att den ökade trivseln hos människorna på 

orten är något man eftersträvar inom en kommun. Därför ser respondenterna det attraktiva 

fritidslivet som ett förbättringsområde man hoppas utveckla med projektet. En representant ur 

näringslivet pekade också på en del generella förväntningar som att projektet eventuellt skulle 

kunna bidra till att fler människor flyttar dit, och på så vis generera mer försäljning för deras 

del som företag. Förväntningar byggdes även utifrån ett samhällsperspektiv, där en 

representant från näringslivet menar att hela samhället gynnas av det här projektet och att om 

samhället fungerar bättre, kommer indirekt näringslivet att utvecklas och gynnas av det.   
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En av representanterna från näringslivet såg möjligheter i att dennes företag förhoppningsvis 

skulle få en chans att synas utåt och bli mer välkänt i orten. Denne menar på att projektet 

skapar en möjlighet att marknadsföra det egna bolaget. Båda representanterna från 

näringslivet hade även uppfattningar om att projektet skulle ge en bättre förståelse för vad de 

olika aktörerna gör och på så sätt skapa en större medvetenhet om varandra, och hur aktörerna 

kan erbjuda stöd till varandra, vilket de menar skulle kunna underlätta deras arbete och ge 

förutsättningar till ett naturligt och långsiktigt samarbete med de övriga aktörerna. 

 

En representant från akademi uttrycker en hel del förväntningar vad gäller projektet. Denne 

beskriver en problembild hos ungdomarna där den låga självkänslan och de dåliga betygen 

kan ha en stark koppling. Respondenten menar att ifall projektet kan generera fler positiva 

sysselsättningar för ungdomarna kan detta ge dem en känsla av framgång, vilket skulle ge 

vidare kämpaglöd och självförtroende vid skolbänken. 

Mervärden 

Utöver konkreta resultat och målbilder som projektgruppen tillsammans diskuterat när det 

gäller att utveckla samhället, kunde de olika aktörerna nämna många andra effekter av arbetet 

med projektet. Många diskuterar och belyser de mervärden som kan skapas med hjälp av det 

samarbete de fyra aktörerna befinner sig i och hur dessa mervärden ytterligare kunde ge orten 

nya och starka ben att stå på. Tre av respondenterna pekade på hur man genom arbetet med 

detta projekt visar på och uppmärksammar vilka möjligheter det finns i orten. Två av 

respondenterna beskriver hur det finns en uppfattning i samhället att orten är fattig på 

aktiviteter och drivande krafter och belyser därför hur projektet kan ändra denna uppfattning 

och därmed skapa en mer positiv och engagerad anda inom samhället, där aktörerna får en 

starkare motivation att arbeta för samhällets evenemang och fritidsverksamhet. 

 

Majoriteten av respondenterna i studien beskriver den VI-känsla som uppstår i samarbetet 

mellan de olika aktörerna. Även om vissa inte nämner just begreppet “vi-känsla”, ser man en 

genomgående trend av att tala i “vi”. Man är positiv till arbetet tillsammans och strävar efter 

att engagera fler. 

 

“...vi	  har	  ju	  behov	  av	  engagemang	  och	  i	  ett	  sånt	  här	  projekt	  där	  vi	  sitter	  

med	  i	  de	  här	  grupperna	  för	  att	  vi	  tror	  på	  den	  här	  idén	  och	  vill	  vara	  med	  
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och	  ge	  det	  vi	  kan,	  och	  att	  vi	  ska	  få	  det	  här	  att	  löpa	  vidare.”	  (Representant	  

1,	  näringsliv).	  

 

“...	  det	  här	  att	  det	  blir	  en	  sammanförning	  av	  allihopa,	  så	  det	  blir	  en	  mer	  

VI-‐känsla	  och	  inte	  bara	  blir	  det	  här	  att	  man	  nu	  går	  och	  tittar	  på	  

varandra,	  att	  företagare	  för	  sig,	  och	  dom	  för	  sig,	  och	  att	  man	  känner	  att	  

man	  kanske	  strävar	  åt	  olika	  håll.”	  (Representant	  2,	  näringsliv).	  

 
Konceptet när de olika aktörerna förenas och arbetar tillsammans, hyllas av samtliga 

undersökningspersoner. Tre av åtta respondenter resonerar också om risken att projektet 

kanske inte kommer att generera handfasta och tydliga resultat som till exempel fler 

medlemmar i föreningen, eller ett ökat utbud i skolprogrammen, men att man inte bör se detta 

som ett misslyckande. En av representanterna från föreningsliv uttrycker sig på följande vis; 

 

“Det	  finns	  ju	  sådana	  vinster	  som	  kan	  ske	  bara	  för	  att	  man	  skapat	  

kommunikationsvägar.	  De	  vinsterna	  kanske	  inte	  ingår	  i	  projektet,	  men	  

blir	  liksom	  “spinoff”-‐	  effekter.”	  (Representant	  1,	  föreningsliv).	  

Hur ser aktörerna på sin roll i projektet? 

När aktörerna beskriver sina egna roller i projektet och vilka bidrag de kan ge för att hjälpa 

till med projektets framgång kunde vi utläsa ett tydligt mönster i hur uppfattningarna kring 

varje samhällsaktör såg ut och att de två representanterna från vardera aktör hade en liknande 

föreställning om sitt eget område.   

 

Representanterna från näringslivet beskrev hur de kunde ställa upp med finansiella bidrag, 

men också den specialkompetens de besitter i olika marknader. Beroende på affärsinriktning 

har de resurser att tillstå med under projektets gång, men även ett brett nätverk inom andra 

kategorier inom näringslivet. En av representanterna från näringsliv belyser också den närhet 

som finns mellan näringsidkare i samhället och hur dessa tillsammans kan bidra med 

praktiska supplement och bistånd, såväl som praktik- och arbetsplatser för ungdomarna i 

samhället. 

 

En representant från föreningslivet beskriver deras roll i projektet och framhåller det faktum 

att föreningslivet bedrivs på ideell basis. Båda representanterna från föreningslivet beskriver 
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hur kulturen inom föreningslivet är präglad av ett kraftigt engagemang och en stor drivkraft. 

Det finns många idéer som väntar på att förverkligas och en enorm motivation till att 

engagera fler människor. Från föreningslivets håll framhålls också en stor potential och 

många lösningar på hur projektet kan attrahera och skapa en bredare yta att utöva idrott och 

aktiviteter på. Representanten från föreningslivet menar att det även finns arbetskraft då de 

sitter på enorma resurser som av ideell basis är redo att kliva in i arbete, det som saknas är 

kapital och tid. En representant från föreningslivet säger; 

 

“Om	  föreningslivet	  får	  hjälp	  med	  en	  liten	  del	  så	  brukar	  det	  liksom	  kunna	  

bli	  “jamen	  gud	  kolla	  nu	  fick	  vi	  hjälp”	  så	  ansluter	  det	  25	  stycken	  som	  av	  

ideell	  kraft	  kan	  bära	  stockar…	  det	  krävs	  väldigt	  lite	  input	  från	  någon	  för	  

att	  det	  ska	  ge	  det	  där	  extra”.	  (Representant	  1,	  föreningsliv).	  

 

Vad gäller akademin och hur denna samhällsaktör ställer sig till sin roll i projektet beskriver 

representanterna från akademin att det finns svårigheter med att integrera och engagera 

ungdomarna i föreningslivet men också i samhället generellt. Antalet nysvenskar ökar i orten 

och likaså behovet av att hjälpa dessa människor att integreras i samhället, vilket akademins 

representanter värdesätter högt. Skolan beskriver hur de står ungdomar och barn nära, och har 

en naturlig kontaktyta vilket skapar förutsättningar att influera och påverka ungdomarna i 

vissa riktningar. Representanterna från skolan beskriver även det nära samarbete och den 

kontakt som finns med föreningslivet, detta menar representanterna kan bidra till skapandet 

av meningsfulla aktiviteter för eleverna. Bara något så enkelt som att anordna friluftsdagar där 

olika idrotter kan provas på, eller att avsätta tid för eleverna att engagera sig i andra 

aktiviteter. 

 

Kommunen beskriver hur deras resurser främst ligger inom ekonomi, då kraften i att söka 

bidrag och ta beslut kring fördelning av bidrag är stark inom denna sektor. En av 

representanterna från kommunen visade oss även en lista på olika materiella resurser som 

fanns i kommunens ägor som kunde nyttjas av övriga samhällsaktörer. De menar också på att 

det finns en outnyttjad resursbank att dra nytta av ur kommunens förråd. Vetskapen om de 

resurser som faktiskt finns är ytterligare en kraft som kommunen sitter på. En av 

representanterna från kommunen berättar om de resurser som finns, men som inte direkt tagits 

del av från andra aktörer. Respondenten menar att detta samarbete offentliggör de resurser 

som finns och kan nyttjas. 
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“...	  den	  här	  läktaren	  till	  exempel…och	  det	  här	  hade	  aldrig	  kommit	  fram	  

om	  vi	  inte	  hade	  satt	  oss	  ner”.	  (Representant	  2,	  Kommun).	  

 

En representant från kommunen menar på att det också finns goda kontakter med runtom- och 

närliggande kommuner där resurser också kan beskaffas ifrån. 

Hur ser man på de övriga aktörernas roller i projektet? 

En stor del av respondenterna hade klara uppfattningar om vad de tror att kommunen som 

samhällsaktör kan bidra med i det här projektet. De uppfattar kommunen som ett 

beslutsfattande organ och som en institution med kapital, resurser och erfarenhet. Kommunen 

anses också vara en aktör med stor kompetens inom olika områden. Representant 1 från 

föreningsliv menar att det finns heltidsanställda som har spetskompetens inom vissa frågor 

som kan vara till nytta inom projektet, exempelvis ekonomi. Representanten menar vidare att 

dessa personer kan få avsatt arbetstid för att hjälpa till med delar av projektet. 

 

Representanternas uppfattningar kring näringslivet råder det också enighet om. Deras bidrag i 

projektet och centrala uppfattningar som nämndes var att näringslivet kan bidra med ekonomi, 

marknadsföring, sponsring och ett stort kontaktnät. Rent praktiskt kan det då handla om att 

marknadsföra och sponsra ett uppkommande event i orten som görs i anslutning till projektet. 

Två av representanterna beskriver deras uppfattningar kring näringslivet som följande; 

 

“...	  de	  har	  ju	  också	  pengar	  i	  viss	  mån	  va,	  det	  är	  väl	  ren	  sponsring”	  

(Representant	  1,	  Kommun).	  

 

“…	  näringslivet	  kan	  bidra	  med	  till	  exempel	  inbjudningar	  och	  reklam	  i	  det	  

här”	  (Representant	  2,	  Kommun).	  

 

Uppfattningarna kring skolan som en av de fyra aktörerna, beskrivs av samtliga aktörer som 

närheten till ungdomarna. En av respondenterna menar på att det till stor del är ungdomarna 

som projektet riktar sig till och därför är akademin som budbärare av projektet en viktig aktör. 

Två av åtta respondenter menar att det inom skolan finns förutsättningar för att locka fram 

elevernas åsikter och tankar kring olika behov inom orten. På detta sätt kan projektet bidra till 
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skapandet av evenemang och olika aktiviteter som ungdomarna attraheras av. En representant 

från kommunen beskrev möjligheten att eventuellt börja titta på en idrottsskola och att skolan 

sitter på både erfarenhet och kunskap för att komma med bra idéer kring hur detta skulle 

kunna utföras. Denne person menar att skolans närhet till ungdomarna kan utveckla en bättre 

kontakt mellan föreningar och ungdomar samt mellan ungdomar och företagsvärld, och hur 

detta vidare kan bidra till ett ökat engagemang inom orten. Denna uppfattning stämmer 

överens med vad skolan själv såg som ett bidrag in i projektet, nämligen att skapa 

praktikplatser och meningsfulla aktiviteter för ungdomar. 

 

Det fanns blandade beskrivningar bland aktörerna om de roller som fanns inom projektet, 

både vad gäller sig själva och de övriga aktörerna. Under intervjuerna kunde vi i vissa fall 

uppleva att respondenterna hade svårt att förklara de olika organens egenskaper och resurser. 

En av representanterna sa; 

 

“Ja	  det	  vet	  jag	  inte	  riktigt	  vad	  de	  har	  för	  styrka	  kommunen…	  de	  kan	  ju	  ha	  

lite	  kapital	  bland	  annat	  [...]	  det	  har	  jag	  faktiskt	  ingen	  uppfattning	  om.”	  

(Representant	  2,	  Föreningsliv).	  

Uppfattningar om den fjärde helixen 
Samtliga respondenter är överens kring det faktum att föreningslivet är en otrolig resurs och 

kraft i det här projektet som bedrivs på orten. De beskriver föreningslivet besitter ett stort 

engagemang och en motivation som sker på ideella grunder. En av respondenterna beskriver 

hur föreningslivet har möjligheten att driva och organisera aktiviteter på grund av det stora 

antalet medlemmar som engagerar sig ideellt. En respondent beskriver sin uppfattning om 

föreningslivet nedan; 

 

“...Ideella	  krafter	  som	  jobbar...	  föreningslivet	  är	  ju	  en	  otrolig	  resurs	  och	  de	  

är	  överlägsna	  när	  det	  gäller	  vissa	  saker,	  just	  kring	  intresse	  och	  

engagemang”	  (Representant	  2,	  kommun).	  

 

En övervägande del av respondenterna anser att föreningslivet ska vara motor i det här 

projektet. De menar att föreningslivet ska driva projektet framåt med hjälp av det ideella 

arbete och den energi som finns inom verksamheten. En respondent menar på att ifall någon 
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annan av aktörerna i projektet hade drivit detta, hade det styrts i högre grad av lagar och 

regler, och att det också hade blivit väldigt dyrt då det hade varit avlönad personal som gjorde 

arbetet. Dock menade en representant från föreningslivet själv på hur de aldrig kan vara 

bärare av ett så stort projekt som detta innebär; 

 

“Vi	  kan	  aldrig	  vara	  bärare	  att	  utföra	  ett	  så	  enormt	  projekt	  som	  detta	  

skulle	  innebära,	  utan	  då	  ska	  man	  göra	  det	  tillsammans”	  (Representant	  1,	  

föreningsliv).	  

 

En representant från kommunen anser att föreningslivet är en accepterad sfär i samhället, det 

finns inga onda andemeningar när gentemot föreningslivet. Det är mycket tack vare detta de 

anses som lämpliga drivare av projektet, då de spelar en trovärdig roll som ansikte utåt. Detta 

menar respondenten kan generera att projektet blir mer attraktivt för människor att engagera 

sig i. Hade det exempelvis varit ett företag, menar respondenten att folk skulle ha misstankar 

kring vad företaget egentligen hade för intentioner med projektet, då de är vinstdrivna. 

 

En representant från akademin beskriver hur föreningslivet med sina ideella resurser och sin 

begränsade ekonomi kan skapa nya tankesätt eller arbetssätt. Denna person beskrev vidare hur 

föreningslivet besitter ett mängd av ideella resurser som de andra aktörerna i projektet aldrig 

kan uppnå. “Innovativ”, beskriver respondenten som en konkret egenskap som föreningslivet 

har naturligt inom sin sfär, då de tvingas tänka utanför ramarna bland annat på grund av deras 

begränsade ekonomi. 

 

“...Finns	  motivation	  och	  energi	  i	  massor..	  Alltså	  föreningar	  är	  ju	  oftast	  

vana	  vid	  att	  ha	  lite	  pengar...	  och	  hur	  gör	  vi	  då?	  Då	  måste	  man	  tänka	  

utanför	  boxen”	  (Representant	  1,	  akademi).	  

 

En representant från föreningslivet menar att det inte finns en chans att exempelvis 

kommunen eller någon annan aktör på egen hand kan driva ett så stort projekt som detta och 

att samverkan med andra aktörer därför blir det alternativa tillvägagångssättet. Sen är det även 

så menar representanten, att föreningslivet kan söka stora projektpengar som de andra 

aktörerna inte kan göra på samma sätt. Representanten menar att föreningslivet är en enormt 

viktig pusselbit i projektet, det behövs bara en gnutta stöd för att tända lågan för den ideella 

kraften. Respondenten menar även att om föreningslivet blomstrar så gynnar det även andra 
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samhällsaktörer, då ett rikt och attraktivt föreningsliv kan bidra till att fler människor väljer 

att flytta till orten istället för andra närliggande kommuner. På så sätt växer 

befolkningsmängden vilket exempelvis kan gynna företagarna i deras försäljning då de får en 

större kundgrupp som kan köpa deras varor eller tjänster. 

 

“...jag	  hoppas	  att	  både	  som	  företagare,	  skola	  och	  som	  kommun	  ser	  

vinsterna	  med	  att	  samverka	  med	  föreningslivet	  och	  att	  man	  ser	  att	  om	  vi	  

ger	  det	  här	  lilla	  så	  får	  vi	  jättemycket	  tillbaka”	  (Representant	  1,	  

föreningsliv).	  

 

Representanten menar dock att föreningslivet idag drivs av många eldsjälar som kämpar hårt 

för att hålla föreningslivet aktivt. Denne ser en stor potential inom föreningsliv, men menar 

att det är svårt att finna kraft att utan hjälp från andra förverkliga alla möjligheter. 

Representanten från föreningslivet tillsammans med en respondent från akademi, belyser 

svårigheterna i att rekrytera ledare till föreningslivet. Med tanke på att det är ledarna som i sin 

tur utbildar ungdomarna, menar representanten att det växer behov av ett nytt 

verksamhetstänk. Vidare menar personen på att avsaknaden av föreningsliv även skulle 

innebära avsaknad av aktiviteter. 

 

“...	  saknar	  ju	  det	  som	  sker	  mellan	  16	  och	  22.	  Det	  andra	  är	  ju	  bundet	  till	  

arbetstider,	  och	  det	  är	  en	  ganska	  stor	  del	  av	  dygnet	  som	  man	  inte	  

inkluderar	  i	  verksamheten	  om	  man	  inte	  har	  med	  föreningslivet	  i	  det	  här...	  

till	  skillnad	  från	  de	  andra	  är	  det	  ju	  vi	  som	  är	  aktiviteten”	  (Representant	  1,	  

föreningsliv).	  

 

På grund av att föreningslivet är en så viktig pusselbit i samhället anser en representant från 

föreningssektorn att man borde se föreningslivet som en likvärdig aktör och deltagare och inte 

något som bara sker i samhället. Respondenten beskriver hur den ideella sektorn inte kan 

mätas i pengar då den inte genererar speciellt stor lönsamhet till samhället, men att man 

istället bör värdesätta andra värden som föreningslivet berikar samhället med. Den 

verksamhet som bedrivs inom ungdomsidrotten tjänar andra syften än ekonomiska, till 

exempel får både ungdomar och ledare väldigt mycket utbildning som i sin tur kan berika 

arbetsplatser eller skolor.   
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Varför används Quattro helix som projektmodell? 

I frågan om det samverkansprojekt som äger rum i orten och hur modellen med de fyra 

samhällsaktörerna ser ut, uttrycker samtliga respondenter hur viktig den blandade kompotten 

av människor som engagerar sig är. Det uppkom inte några negativa kommentarer eller 

uttryck i samtal om hur respondenterna ställer sig till samarbetet mellan de fyra aktörerna. En 

av respondenterna ser samarbetet som en självklarhet och en förutsättning för att ett projekt 

som behandlar sådana breda samhällsfrågor överhuvudtaget ska kunna diskuteras. Denne 

person menade att när en så omfattande samhällsfråga som rör hela orten behandlas, är det 

inte möjligt att utesluta en del av samhället, då både värdefull kunskap och erfarenhet som 

kan hjälpa projektet framåt finns inom varje område. 

 

En av respondenterna som representerar kommunen, beskriver hur denne har arbetat inom 

kommunens verksamhet under sex år men aldrig stött på ett samarbete som liknar detta. 

Respondenten beskriver vikten av att diskutera framtid och hur en mötesplats som detta 

samverkansprojekt kan hjälpa orten att lösa problem som inte vore möjligt utan 

engagemanget från de samtliga aktörerna. 

 

“...jag	  har	  aldrig	  under	  min	  tid	  suttit	  med	  skola,	  företag	  eller	  så.	  Vi	  har	  

aldrig	  diskuterat	  framtid	  och	  det	  är	  oerhört	  viktigt”	  (Representant	  2,	  

kommun).	  

 

Båda representanter från kommunen beskriver hur man med hjälp av att omfamna olika 

arbetssätt och grupper av samhället skapar ett utrymme för diskussion. En yta där aktörerna 

får chansen att se problemet utifrån olika perspektiv, vilket kan hjälpa varandra att tänka 

utanför boxen. 

 

“...	  har	  man	  bara	  “ja”-‐sägare	  runt	  omkring	  sig	  så	  då	  får	  man	  ett	  smalt	  

synsätt	  tror	  jag	  va,	  då	  vidgar	  man	  inte	  sina	  vyer	  eller	  som	  det	  så	  fint	  

heter,	  tänka	  utanför	  boxen…[...]	  det	  är	  i	  dynamiken	  i	  det	  man	  inte	  är	  

överens	  om	  som	  kommer	  att	  leda	  ett	  arbete	  framåt.”	  (Representant	  1,	  

kommun).	  
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En representant inom akademin lyfter i allt prat om de fyra aktörernas inblandning, fördelar 

som nya kontakter och konstellationer, och hur dessa även kunde gagna övriga projekt i 

samhället; 

 

“...	  nya	  kontakter	  och	  nya	  konstellationer	  kan	  ju	  uppstå	  av	  det	  här.,	  och	  

nya	  tankar	  och	  idéer	  runt	  andra	  projekt	  kan	  också	  uppstå.”	  

(Representant	  2,	  akademi).	  

 

Tre respondenter beskriver hur det finns en etablerad “vi-mot-dom”-kultur i samhället, där 

företagarna står för sig, föreningslivet står för sig, akademi för sig och kommunen för sig. 

Respondenterna ser ett problem i hur de olika aktörerna tidigare arbetat endast för att utveckla 

den egna verksamheten och det samhällsorgan man själv befinner sig i. Respondenterna 

betonar vikten av att se till hur helheten, alltså samhällets välfärd ger framgång åt samtliga 

samhällsaktörer och hur aktörerna genom ett arbete som detta kan uppmärksamma de positiva 

effekterna av engagemang och samarbete för både medborgare och samhällsaktörer. 

 

Förutom att respondenterna hyllar konceptet med delade kunskaper och resurser ser 

majoriteten av respondenterna kraften i det tillskott av energi och tid som finns genom att 

arbetsbelastningen på varje enskild individ blir mindre. Däremot påpekar fem av åtta 

respondenter just den tidsbrist som finns och hur man som en del av den arbetsgrupp som 

finns för projektet tvingas avsätta tid för ytterligare en punkt på agendan. Samtliga 

respondenter beskriver hur aktörerna sitter på positioner inom sitt dagliga arbete där tiden för 

att engagera sig i detta projekt egentligen inte riktigt räcker till. En av respondenterna lyfter 

det faktum att när det handlar om en samhällsfråga och det finns ett genuint intresse från 

samtliga respondenter, skapas en speciell kraft i att ha flera stöttepelare inom projektet. Två 

av respondenterna uttryckte sig på följande vis; 

 

“...framförallt	  får	  man	  energi	  att	  jobba	  med	  fler…	  [...]om	  flera	  är	  på	  

hugget	  är	  man	  beredd	  att	  ge	  tid	  till	  det	  också.”	  (Representant	  1,	  

föreningsliv).	  

 

“bristen	  på	  tid	  är	  ju	  ett	  centralt	  problem.	  Och	  så	  är	  det	  väl	  i	  alla	  projekt	  

tror	  jag,	  åtminstone	  när	  jag	  varit	  med,	  det	  är	  väldigt	  få	  som	  kan	  få	  
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väldigt	  mycket	  engagemang	  och	  det	  gäller	  ju	  för	  dom	  att	  hålla	  ihop	  och	  

orka	  tillsammans.”	  (Representant	  2,	  akademi).	  

 

Majoriteten av respondenterna beskriver hur det finns en kapacitet av att ha flera bärare av 

budskapet i projektet, det finns ett stort antal engagerade personer som kan hjälpa till att lyfta 

och synliggöra projektet utåt mot samhället och befolkningen. Respondenterna ser dels 

styrkan i att ha så många engagerade, men de ser också styrkan i att samtliga aktörer har breda 

kontaktnät både inom och utanför samhället. 

 

En representant från kommunen menar att i samspråk och diskussion med andra aktörer i 

projektet har det framkommit önskemål om att skapa ett arrangemang. Efter vidare eftertanke 

uppkom information kring olika resurser som finns att utnyttja inom kommunen, som till 

exempel material, redskap och utrustning. De engagerade i projektet utvecklade idén om att 

skapa en utlåningsbod som skulle finnas tillgänglig för övriga samhället att ta del av vid olika 

arrangemang och event. Detta menar respondenten är en av många möjligheter med att samla 

aktörer inom samhället, som samtliga besitter mycket i resurser. Kapital och tid skulle på så 

sätt kunna läggas på andra investeringar. 

Kontextens betydelse 

Det finns vissa tankar och uppfattningar kring hur väl arbetsmodellen kan fungera i ett projekt 

som detta, beroende på i vilken kontext och i vilken miljö det används i. Fyra av åtta 

respondenter belyser det faktum att projektet sker i en liten kommun och diskuterar kring hur 

detta kan vara en fördel för ett samverkansprojekt som detta. Respondenterna visar på olika 

faktorer som kan vara fördelaktiga för samverkansarbeten. En representant ur akademi 

beskriver detta enligt följande; 

 

“...det	  finns	  mycket	  kontakter	  i	  orten	  redan	  nu.	  Då	  det	  är	  ett	  litet	  

samhälle,	  men	  återigen	  bara	  genom	  att	  synliggöra	  kontakterna…	  det	  är	  

då	  1+1	  blir	  3.”	  (Representant	  1,	  akademi).	  

 

En representant från kommunen beskriver vidare hur positivt det är att kontakterna mellan 

aktörerna redan i stora drag finns etablerade och att det finns en uppfattning om övriga 

aktörer. På så sätt kan kontakterna utvecklas ännu mer. Respondenten menar att det finns 
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svårigheter i samarbeta när kontaktytorna mellan aktörerna inte kommer naturligt och 

lättsamt. 

 

”...säg	  att	  vi	  skulle	  sitta	  i	  en	  större	  stad	  där	  vi	  inte	  har	  den	  här	  

kontakterna	  naturliga[...]	  så	  då	  tror	  jag	  att	  det	  kan	  göra	  att	  ett	  sånt	  här	  

projekt	  fallerar	  helt	  enkelt.”	  (Representant	  1,	  kommun).	  

 

I ett mindre samhälle anser en respondent att det är enklare att nå ut till fler människor, då 

informationen lättare färdas över samhället mellan människorna. Det fanns en respondent som 

motsade detta argument då denne menade att det finns en uppfattning om att alla 

samhällsaktörer känner varandra, men att så inte är fallet. Respondenten påpekar dock hur 

detta projekt möjliggör att aktörerna får en närmare kontakt med fler människor i samhället 

och att detta kan skapa nya och viktiga kontaktvägar; 

 

“Jag	  tror	  att	  det	  är	  mycket	  mer	  okomplicerat	  på	  en	  liten	  ort.”	  

(Representant	  2,	  akademi).	  

Interaktionen mellan kvalifikationer 

Efter att vi i det inledande kapitlet belyst de kompetenser och roller som respondenterna 

uppfattar hos i samhällsaktörernas olika arbetsområden kan vi se en blandad kompott av 

viktiga och användbara element. Samtliga respondenter ställer sig väldigt positiva till den 

samverkansmodell som projektet bygger på och förstärker vikten av att alla aktörer förenats 

på det sättet som de gjort. Samtliga respondenter framhåller den breda kompetens som växer 

fram i samverkan med andra aktörer som besitter andra kunskaper. Varje aktör har något att 

tillföra, vilket representanterna betraktar som en styrka både i det aktuella projektet men 

också som enskild aktör. En representant från akademin säger; 

 

“det	  är	  ju	  jätteviktigt	  om	  man	  inte	  har	  kunskapen	  men	  ändå	  behöver	  det	  

så	  måste	  man	  ju	  veta	  att	  den	  man	  vänder	  sig	  till	  vet	  vad	  jag	  pratar	  om	  

och	  vet	  vad	  jag	  är	  ute	  efter…[...]	  man	  får	  ju	  lite	  mer	  personliga	  kontakter.”	  

(Representant	  2,	  akademi).	  

 

Tre av de åtta respondenterna ser hur den etablerade kontakten med övriga aktörer kan skapa 

ett starkt utbyte av kunskap. En av de två representanterna från akademin menar att 
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samverkan mellan aktörerna har skapat en större kännedom kring vilka kontakter och 

personer inom samhället som har kompetens i olika ämnen. Kontaktvägarna inom samhället 

har därför underlättats. Genom att ha öppnat upp ögonen och skapat kännedom om viktiga 

personer och kompetenser i samhället, kunde detta underlätta arbetet med frågor som kanske 

inte ligger lika nära det egna området genom att vända sig till någon som kan bidra med 

kunskapen som man själv saknar. Personerna som är engagerade i projektet behöver därför 

inte göra någon eftersökning för att få den kompetens som behövs för det praktiska 

utförandet. En av representanterna från akademin menade; 

 

“Istället	  för	  att	  leta	  en	  halv	  dag	  efter	  en	  person	  så	  vet	  jag	  vem	  jag	  ska	  

kontakta	  vilket	  då	  resulterar	  i	  att	  då	  den	  personen	  som	  det	  berör	  får	  ju	  

ett	  svar	  ganska	  omgående.”	  (Representant	  2,	  akademi).	  

Möjligheter och Utmaningar med projektet 

Möjligheter 

Fem av de åtta respondenterna menar att en stor möjlighet med detta samverkansprojekt är att 

kunna ta del av varandras kompetenser. Respondenterna menar att som enskild aktör finns 

inte den kunskapen som krävs för att fullfölja ett projekt som detta, men att det i och med 

projektet och den nya samverkans-modellen underlättar utbytet av kunskaperna då det skapas 

nya kontakter via samverkan. Via samarbetet menar en respondent att aktörerna kompletterar 

varandras kompetenser på ett bra sätt. En representant från akademin uttrycker följande om 

samarbetet inte hade påbörjats; 

 

“...det	  skulle	  bli	  så	  mycket	  mindre,	  vi	  skulle	  inte	  ha	  tillgång	  till	  alla	  krafter	  

som	  finns	  då.	  Och	  då	  skulle	  vi	  inte	  ha	  någon	  ork.	  Då	  kanske	  det	  blir	  sådär	  

att	  en	  gång	  per	  år	  att	  vi	  gör	  någonting	  men	  mycket	  begränsade	  

aktiviteter	  osv.	  För	  vi	  har	  ju	  inte	  pengar,	  resurser	  eller	  kunskapen	  till	  att	  

göra	  något	  sånt	  här”	  (Representant	  2,	  akademi).	  

 

Tre av respondenterna menar också att samverkan är ett bra sätt för att synliggöra varandra. 

Med att synliggöra varandra menar respondenterna dels att exponera sina kompetenser för 

varandra, men också att skapa en förståelse kring de olika samhällsaktörerna och deras sätt att 

arbeta. På så sätt menar en respondent att projektet kan riva lite kulturella barriärer; 



 51 

 

“..det	  är	  täta	  skott	  mellan	  olika	  föreningar,	  vinteridrotter	  och	  

sommaridrotter	  och	  kommun	  så.	  Jag	  tror	  det	  kan	  riva	  lite	  barriärer	  

faktiskt”	  (Representant	  2,	  kommun).	  

 

En annan respondent från akademin menar; 

 

“...	  bara	  genom	  att	  synliggöra	  kontakterna..[..]	  får	  se	  att	  dom	  har	  

kontakterna	  finns	  vilket	  gör	  att	  dom	  ser	  att	  vi	  lägger	  till	  det	  här	  och	  det	  

här	  etc,	  så	  blir	  det	  jättebra.	  Så	  jag	  tror	  att	  synliggöra,	  det	  är	  viktigt”.	  

(Representant	  1,	  akademi).	  

 

En representant från akademin påpekar att samverkansprojektet kan vara en 

integrationsmöjlighet för de nysvenskar som flyttar till orten från andra delar av världen. Om 

dessa människor finner tillfällen att engagera sig i aktiviteter, menar en respondent att detta 

kan underlätta dessa personers förståelse för det svenska samhället och föreningslivet, vilket 

vidare kan bygga en tryggare omgivning för dessa människor. Respondenten ser en styrka i 

att exponera föreningsliv för fler människor, kanske främst för de som är nya i samhället. Att 

exponera nysvenskar för idrotter som inte finns i deras hemländer, och tvärtom, kan vara 

ytterligare ett tillvägagångssätt för att skapa en känsla av behörighet hos dessa människor, och 

ett tillfälle för det svenska samhället att få ett kulturellt utbyte. 

 

“...kanske	  för	  människor	  att	  få	  komma	  ut	  och	  få	  aktivera	  sig	  mer,	  röra	  sig	  

mer,	  bli	  mer	  delaktig	  i	  svenska	  samhället.	  Kanske	  till	  och	  med	  få	  visa	  upp	  

alltså	  sina	  sporter	  från	  sina	  länder.	  Vi	  kan	  ha	  ett	  sådant	  utbyte	  också”	  

(Representant	  2,	  akademi).	  

Utmaningar 

I ett samverkansprojekt som detta finns en rad utmaningar som respondenterna också påpekar. 

På grund av att projektet fortfarande befinner sig i uppstartsfasen, var det svårt för 

respondenterna att spekulera kring de utmaningar projektet kunde innebära. Utmaningarna 

grundades istället på respondenternas erfarenhet från tidigare projekt, men också utifrån de 

utmaningar som de kunde tänka sig växa fram i ett senare skede av projektet. 
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Tre av åtta respondenter menar på att det kommer att bli en utmaning att realisera de idéer och 

tankar aktörerna har till ett praktiskt utförande. För att praktiskt kunna utföra de idéer som 

kommer upp så ser respondenterna lite olika på hur detta ska lösas. En representant från 

föreningslivet pekar på den finansiella biten; 

 

“...gäller	  att	  hitta	  finansiering	  för	  att	  praktiskt	  kunna	  göra	  någonting”.	  

(Representant	  2,	  föreningsliv).	  

 

Samtidigt pekar två av respondenterna på den tid och det engagemang som krävs för att 

praktiskt kunna utföra saker i orten, och hur detta kan sätta käppar i hjulet; 

 

“...implementeringsfasen	  i	  utvecklingsgrupperna,	  att	  få	  tillräckligt	  

mycket,	  alltså	  stor	  massa	  som	  ska	  ge	  engagemang”.	  (Representant	  1,	  

kommun).	  

 

“Vi	  har	  ju	  känt	  att	  alltså	  alla	  saker	  man	  liksom	  gör	  faller	  lite	  grann	  på	  

målsnöret...	  orkar	  inte,	  det	  finns	  inte	  tid”.	  (Representant	  1,	  föreningsliv).	  

 

Ytterligare en utmaning som majoriteten av de åtta respondenterna ser med att samverka i 

projektet är hur det på ett effektivt sätt ska synliggöra och förvalta varandras resurser. 

Problemet ligger i på vilket sätt aktörerna kan dra nytta av varandras kompetenser och på 

vilket sätt man som enskild aktör faktiskt framhäver sina egna kompetenser. En av 

representanterna från akademi beskriver hur detta kan vara den största utmaningen i det här 

projektet. Denna person menar på att de människor som sitter i styrgruppen måste förmedla 

och synliggöra bilden av vad de olika aktörerna besitter i både kunskaps- och resursväg, samt 

hur olika aktörer både kan ta del av dessa, men även erbjuda hjälp när behov av detta finns. 

Respondenten menar också att det nya arbetet kan uppfattas som komplicerat, men att det 

centrala ligger i hur projektgruppen väljer att framställa konceptet. 

 

“...Vi	  sitter	  på	  väldigt	  stora	  resurser	  i	  ett	  samhälle	  [...]	  det	  är	  hur	  vi	  

synliggör	  varandras	  kompetenser	  och	  resurser	  så	  kanske	  vi	  hittar	  andra	  

grejer,	  förmodligen	  gör	  vi	  ju	  det”	  (Representant	  1,	  akademi).	  
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Det var också tydligt hur respondenterna påpekar det faktum att aktörernas olika synsätt och 

intressen kan skapa utmaningar i projektet. Respondenterna uppfattar att utmaningen kan 

uppstå utifrån att samhällssfärerna har olika intressen i projektet och detta kan härstamma 

utifrån den organisationskultur de olika aktörerna tillhör, exempelvis kanske det ideella 

synsättet som är icke vinstdrivande krockar med företagarnas syn som har ekonomiska 

intressen. Att alla fyra aktörer ska dra åt samma håll och mot samma mål uppfattas av 

respondenterna som svårt eftersom de härstammar från olika samhälleliga sfärer. 

 

Därför menar två av respondenterna att det kan finnas en utmaning i att se på varandra som 

partners och inte som konkurrenter. Det fanns även en risk för att inte alla aktörer känner sig 

involverade, och att det därför är viktigt för de inblandade att skapa en trygg och bra 

gemenskap då ett projekt som detta kan ta lång tid. En representant från akademin menar att 

projektet måste sträcka sig över en lång tidsperiod för att kunna förankra det nya arbetssättet 

och komma över befintliga strukturer i samhället. 

 

“man	  måste	  respektera	  att	  det	  är	  ett	  socialt	  projekt…	  ge	  sig	  själv	  

tålamod…	  jag	  tror	  det	  kan	  ta	  2-‐3	  år	  att	  bygga	  detta”	  (Representant	  1,	  

akademi).	  	  	  	  

 

I relation till ovanstående citat är det även en representant från kommunen som menar på att 

det här nya arbetssättet måste etableras i samhället. Det måste byggas en trovärdighet kring 

projektet för att samtliga, både medborgare och samhällsaktörer får en korrekt uppfattning om 

projektet och därmed kan arbeta med det på ett långsiktigt och hållbart sätt. Två respondenter 

lyfter vikten av att vara öppen och ärlig om projektet och hur arbetet med detta ska ske. 

Respondenterna beskriver att det i dagens samhälle finns många tvivel och tveksamheter 

kring vissa arbetssätt. En av respondenterna betonar vikten av att vara transparenta, och 

synliggöra vad projektet handlar om, vilka intressen respektive aktör har och vilka fram- och 

motgångar som finns för att förhindra misstankar och därmed också konflikter. Ytterligare en 

respondent uttrycker sig på följande vis; 

 

“Det	  måste	  in	  i	  projektet	  och	  in	  i	  samhället,	  för	  det	  finns	  inte	  så	  mycket	  

“trust”	  idag.	  Och	  kan	  man	  vända	  det	  till	  att	  alla	  som	  är	  med	  i	  projektet	  

och	  på	  sikt	  kunna	  se	  att	  samhället	  utgår	  ifrån	  detta,	  att	  man	  är	  där	  för	  
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att	  hjälpa,	  inte	  stjälpa.	  Men	  så	  är	  det	  inte	  idag.	  Vafan	  vill	  du	  då?	  undrar	  

många...	  och	  det	  är	  otroligt	  destruktivt”.	  (Representant	  1,	  akademi).	  

 

En del av respondenterna lyfter frågan om hur möten och diskussioner gick kring projektet. 

En person upplever att det under ett tillfälle uppkom diskussioner kring problem och 

svårigheter med projektet. Detta var något som denna person betraktar som en utmaning, då 

representanten såg möten och träffar inom styrgruppen som en chans att bidra med något, inte 

för att kritisera. 

 

“Det	  här	  är	  någonting	  [ortsnamnet]	  ska	  samlas	  runtomkring,	  och	  sport	  är	  

ju	  en	  sådan	  sak”.	  (Representant	  2,	  akademi).	  

 

En eventuell utmaning som fyra av de åtta respondenterna poängterar är vikten av god 

kommunikation i ett samverkansprojekt. De menar att kommunikationen har varit bra men att 

det är något som kan förbättras. Tidsbristen uppkom som ett problem, vilket en av våra 

respondenter förtydligar i frågan om kommunikation och vilka följder som kan komma vid 

brist på kommunikationen; 

 

“Jag	  skulle	  inte	  vara	  delaktig	  på	  samma	  sätt…	  en	  styrgrupp	  är	  ju	  till	  för	  

att	  bolla	  idéer,	  revidera	  och	  ändra	  riktning,	  skulle	  jag	  inte	  få	  

kommunikation	  om	  vad	  som	  händer	  mellan	  mötena	  skulle	  jag	  inte	  kunna	  

bestämma	  och	  ändra	  riktning	  om	  det	  skulle	  behövas.”	  (Representant	  1,	  

kommun).	  

 

Två av respondenterna uttrycker att kommunikation är A och O i det här projektet, och 

betonar vikten av ett bra informationsflöde mot och från samtliga aktörer. Respondenterna 

menar att utbytet av resurser kan leda till missförstånd där det bildas uppfattningar om att den 

ena aktören bidrar mer än den andra. Respondenten betonar därför vikten av en fungerande 

kommunikativ förmåga mellan aktörer, men också mellan aktörer och samhällsbefolkningen. 
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Diskussion 
Studiens övergripande syfte var att öka förståelsen kring Quattro helix som projektmodell 

(och påverkansprocess) och hur man med hjälp av denna kan utmana rådande 

samhällsstrukturer genom samverkan mellan föreningsliv och andra samhällsorgan. 

Resultatet visar på många samband mellan respondenternas uttalanden och vad den tidigare 

forskningen säger, vi hittar dock en del faktorer som respondenterna resonerar kring, som inte 

tas upp i litteraturgranskningen och tvärtom. 

Hur växer behovet av utveckling? 
Det projekt som pågår har som respondenterna beskriver, vuxit fram ur ett underliggande 

behov av att utveckla och förstärka orten. De varierande beskrivningar de olika aktörerna 

hade om diverse samhälleliga problem som utflyttning, företagsnedläggningar och 

integrationssvårigheter visar ett samband med hur Lööf (2012) diskuterar kring vad som 

egentligen utlöser och utvecklar behovet av att samverka med andra aktörer. Lööf (2012) 

menar att omfattande problem och konkurrerande krafter ligger till grund för ökade behov av 

att utforma innovationsstrategier för att kunna möta dessa utmaningar. Respondenterna hade 

svårt att definiera tydliga riktlinjer eller mål med projektet, trots detta kunde det konstateras 

att samtliga representanter till slut fann ett intresse i att involvera sig i arbetet mot utveckling. 

Detta tror vi beror på det faktum att projektet behandlar problem som omfattar och berör 

samtliga aktörer. 

Hur beskriver aktörerna de roller som finns i projektet? 
Det går att utläsa vissa mönster i hur aktörerna har valt att beskriva sin egen roll, och hur de 

resterande aktörerna beskriver och uppfattar den aktören. De olika aktörerna beskriver de 

egenskaper och kompetenser som de själva besitter, vilket kan tänkas ge en rätt bra bild av 

deras roll i projektet. I vissa fall visar det sig dock att de övriga aktörerna ger en mer 

uttömmande och bredare bild av en enskild aktör, än vad aktören själv gör i beskrivningen av 

sin egen roll. Vad detta beror på är svårt att uttala sig om. Huxham och Vangen (2000) 

betonar dock vikten av att ta del av och förstå de olika kompetenser som finns inom andra 

organ för att en samverkan över organisatoriska gränser ska vara möjlig. Förutom att 

marknadsföra sig själv som aktör, kan synliggörandet av sina egna resurser och kompetenser 

ge ytterligare förutsättningar för projektets framgång.  
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I relation till ovanstående diskussion fann vi det intressant när vi tittar på hur forskningen 

beskriver de olika aktörerna och hur deras element kan vara viktiga. Etzkowitz (2008) 

beskrivning av akademins bidrag i form av vetenskapsbaserad kunskap, är inget som 

respondenterna själva reflekterat över eller nämner i intervjuerna. Respondenterna diskuterar 

förvisso andra viktiga egenskaper och resurser, vi vill dock resonera kring det faktum att vissa 

respondenter i många fall kunde missa många viktiga element i de olika aktörernas bidrag till 

projektet, som den tidigare forskningen visat på. I detta fall när det gäller just den akademiska 

resursen, kan det dels bero på att akademin i det här fallet inte representerar universitet eller 

högskola. Vi vill dock poängtera att det finns samarbeten med andra universitet där forskning 

och studier på distans kan erbjudas. Varför aktörerna inte nämner akademins närhet till 

vetenskaplig forskning kan bero på att det finns en uppfattning bland aktörerna, att akademisk 

vetenskap inte finns inom orten. Vi menar dock att tillgången till den vetenskapsbaserade 

kunskapen är relativt god inom akademin. Därför vill vi ännu en gång betona vikten av att 

synliggöra varandras resurser.  

 

Det faktum att respondenterna i vissa fall inte hade någon uppfattning alls om aktörerna, kan 

antingen bero på att den särskilda aktören brustit i sin uppgift att exponera och synliggöra sina 

egenskaper. Det kan också visa på kontraster mellan de olika respondenterna och vilken 

kunskap aktörerna har kring projektet och de engagerade aktörerna. Vi vill därför anmärka på 

att framhålla sig själv som samhällsaktör och ytterligare utveckla och synliggöra på vilket sätt 

man som samhällsaktör kan bidra med sina egna resurser in i projektet. Det skulle därför vara 

en idé för styrgrupp och övriga engagerade i projektet att lyfta denna fråga och diskutera vilka 

resurser som faktiskt finns inom de olika samhällsorganen, för att dels skapa bättre 

förutsättningar för samarbetet, men även för att utöka kunskapen om respektive aktör för den 

enskilda individens skull. Vi menar att det kan finnas stora fördelar i att ha en bra överblick 

kring de övriga aktörerna både för att underlätta projektarbetet, men även i eventuella 

framtida samarbeten där aktörerna kan ha nytta av varandra.  

Skilda intressen och oklara mål 
Vi kan också se hur förväntningarna skiljer sig mellan aktörerna vad gäller det resultat som 

projektet kan generera. Föreningslivet har en önskan om att det lokala föreningshuset ska 

förbättras, samtidigt som akademi har en vision om att arbeta för ungdomarnas prestation 
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inom skolan. Brandenburger och Nalebuff (1996) beskriver hur skilda målbilder och 

förväntningar kan skapa underlag för konflikter mellan aktörerna och menar att det finns en 

risk att aktörerna i vissa fall kan bli för självcentrerade i fråga om mål och intresse. Att det 

finns olika intressen i en konstellation på fyra olika samhällsaktörer är ett faktum som är svårt 

att undvika. Det kan därför finnas anledning att samla de olika målbilder och förväntningar 

som finns från respektive aktör, för att skapa en bättre överblick över hur projektet ska 

tillfredsställa och tillgodose olika intressen. Brandenburger och Nalebuffs (1996) förklaring 

om den underliggande konkurrensen, menar vi kan lyftas fram och diskuteras inom 

styrgruppen. Som en av respondenterna också nämner - att vara transparenta och tydliga med 

vilka intressen som finns hos de olika aktörerna tror vi kan vara ett sätt att bryta eventuella 

underliggande intressekonflikter. Eftersom projektet är relativt nystartat är det svårt att se ifall 

dessa konflikter kan uppdagas, då det bland respondenterna fortfarande är rätt oklart vilka 

målbilder som finns. Ifall vi dock skulle ställa ovan nämnda målbilder hos föreningsliv 

respektive akademi i kontrast till varandra, skulle det teoretiskt sett kunna uppstå konflikt i 

fråga om vilka idéer projektet skulle prioritera när det väl kommer till det praktiska 

genomförandet. Detta förstärker Huxham och Vangen (2000) i diskussionen om hur det 

mellan aktörerna kan uppstå konflikter med avseende om hur olika initiativ prioriteras i ett 

projekt, då överenskommandet mellan aktörer då kan brista. Vi vill därför betona vikten av att 

diskutera de olika målbilder och intressen som finns hos respektive aktör, för att ge plats för 

diskussion och skapa en medvetenhet om de skilda intentionerna hos aktörerna. 

 

Samtliga respondenter beskriver i relation till intressen, hur ett sätt att skapa attraktivitet i 

orten kan vara att anordna fler evenemang så att invånare engageras mer tillsammans. När vi 

uppmärksammar dessa gemensamma tankar kring arrangemang kan vi konstatera att det finns 

en gemensam vision, vilket Danemark och Kullberg (1999) menar har en positiv effekt inom 

projekt där det finns ett arbete med samverkan och att det i vissa fall kan vara en förutsättning 

för att undvika konflikt inom nätverket. Vidare vill vi påstå att den gemensamma visionen kan 

få nya riktningar under och genom projektets gång, då projektet nu endast hunnit belysa och 

diskutera en liten del av projektet. Danemark och Kullbergs (1999) diskussion om 

gemensamma mål och visioner kan dock vara viktig att reflektera kring då vi tidigare 

diskuterat de brister som finns i vetskapen om de olika aktörernas intressen. Vi menar att trots 

vissa skiljaktigheter i olika intressen, kan den gemensamma målbilden vara ett sätt att 

påminna aktörerna om det huvudsakliga syftet med projektet, för att undvika att som 
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Danemark och Kullberg (1999) beskriver, skapa underlag för konflikter eller att aktörerna styr 

projektet åt olika riktningar. 

  
Respondenterna är eniga om att det är de tankeverkstäder och tillfällen de haft att bolla idéer 

om projektet och hur utvecklingen av samhället ska ske, och hur dessa idéer spelat den 

centrala rollen i arbetet hittills snarare än upprättandet av tydliga målbilder eller riktlinjer till 

projektet. Danemark och Kullberg (1999) diskuterar i relation till detta hur vagt formulerade 

mål kan hämma samverkansprocessen. Faktumet att respondenterna framför rätt oklara bilder 

av vilka mål som faktiskt finns uppsatta för projektet, skulle därför kunna indikera på en 

senare problematik i samverkansprocessen. Vi vill diskutera kring det faktum att den lokala 

projektledaren, tillsammans med projektansvarig på Västerbottens Idrottsförbund arbetat ut 

rätt tydliga mål för projektet (dessa framkommer i studiens bakgrund). Ett skäl till 

respondenternas vaga bild av målen för projektet skulle kunna vara att projektet fortfarande 

befinner sig i ett väldigt tidigt skede, vilket kan ligga till grund för att målen inte hunnit 

bearbetats av respondenterna, alternativt inte presenterats överhuvudtaget. Vi menar vidare att 

den fas som respondenterna beskriver att de befinner sig i, där idéer om projektets innehåll 

förklaras som den centrala delen, också kan vara en sorts förberedelse inför senare inslag av 

tydligare utformade målformuleringar och riktlinjer. Resonemanget som tre av åtta 

respondenter tar upp angående den uppfattning som finns om att projektet kanske inte 

genererar så handfasta och tydliga resultat finner vi intressant och vill belysa hur det kan 

finnas aktörer som egentligen inte ser ett behov av resultat i praktiken. Vi menar att det i 

kontrast till Kullbergs (1999) diskussion, kan förekomma outtalade och oförutsedda mål som 

är lika uppskattade av aktörerna. Till exempel de relationer som etableras i och med 

samarbetet.  

Uppfattningar om den fjärde helixen som en av de fyra aktörerna. 
Samtliga respondenter hade en positiv inställning till föreningslivet och påpekade de 

möjligheter som finns med de ideella krafterna hos denna samhällsaktör. Den centrala punkt 

respondenterna beskriver, understryker också essensen i föreningslivet – den ideella kraften. 

Precis som Wijkström och Lundström (2002) framhåller i sin bok den ideella sektorn 

betraktas föreningslivet som en positiv aktör, detta är något som förstärks när respondenterna 

beskriver hur föreningslivet är fria från misstankar. Respondenternas uppfattning om att 

föreningslivet sällan ifrågasätts eller har riktade misstankar mot sig, kan bero på att 

verksamheten drivs av värdegrundade motiv. Det intressanta vi finner i detta resultat, är att 
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respondenterna ser föreningslivet som en mer neutral arena än de övriga aktörerna. 

Respondenterna tycks inte ifrågasätta föreningens motiv på samma sätt som de menar att man 

gör mot aktörer som är vinstdrivna som näringsliv, akademi eller kommun. I detta anseende 

menar respondenterna att föreningsliv är en passande drivare av ett projekt, och kanske 

speciellt när det engagerar hela samhället. Vi menar att detta tankesätt kan grundas i det 

faktum att föreningslivet bedrivs ideellt och att det är de ekonomiska intressen i 

organisationer som det kan riktas högre misstankar mot.  

 

Ur resultatet fann vi det intressant, att en representant från föreningslivet menade att de själva 

aldrig skulle kunna bära eller utföra ett så omfattande projekt som UtvecklingsArena. Med 

tanke på vad en av föreningslivets representant tidigare beskrivit angående den brist som finns 

på tid och arbetskraft, menar vi att detta kan vara något som bidrar till denna tanke. Vi vill 

dock tydliggöra att detta uttalande främst riktade sig till hur situationen skulle sett ut om 

föreningslivet stått själva i projektet. Vi uppfattar det som att föreningsliv menade att de inte 

kan bära projektet på egen hand och att det är i samverkan med de andra aktörerna projektet 

har blivit möjligt att genomföra. Föreningslivet påpekade ändå vilken utmaning det är med 

det arbete som finns inom föreningsliv idag, och menar att det är svårt att få arbetskraften att 

räcka till. Ingen av de övriga aktörerna ifrågasatte dock föreningslivet, eller hur dem som 

drivande kraft i det här projektet skulle klara av ett sådant ansvar. Precis som Lindberg, 

Lindgren & Packendorff (2012) beskriver att den ideella sektorn är en bra organisatör för att 

skapa aktiviteter på ideell basis menar majoriteten av respondenterna hur de såg positivt på att 

föreningslivet var initiativtagare och bärare av projektet och att detta berodde på deras energi 

och ideella engagemang. 

 

Vi vill dock lyfta diskussionen kring och reflektera över föreningslivets mognad inför ett 

sådant här stort projekt. Föreningslivet har uttryckt hur den externa hjälpen utanför 

föreningslivet tidigare inte varit speciellt stor, men menar att så fort den hjälpen kommer 

skapas en enorm energi hos de ideella krafterna. Detta kan enligt vår uppfattning vara en svår 

balansgång och utmaning för de involverade i projektet att ta hänsyn till. Det finns en risk att 

övriga aktörer förlitar sig på den energi och det engagemang de menar att föreningslivet har, 

samtidigt som föreningslivet själva nämner att det är oerhört slitsamt att arbeta i föreningar 

idag. Här kan det uppkomma en skevhet i de förväntningar som aktörerna kan tänkas ha på 

varandra. Förväntas det att föreningarna ska dra det tyngsta lasset i projektet eller hur är det 
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tänkt att arbetet ska fördelas mellan aktörerna? Detta menar vi är en central fråga att diskutera 

och reda ut bland aktörerna, då det verkar finnas en del skilda uppfattningar.  

Varför använder man Quattro Helix som projektmodell? 
Det fanns en del uppfattningar om hur Quattro helix som samverkansmodell kunde appliceras 

i det här projektet. Samtliga respondenter som berörde ämnet kring Quattro helix i olika 

sammanhang, belyste likväl som Lööf (2012) hur samverkansmodellen kunde vara extra 

lämplig inom små samhällen och hur viktigt det var att i ett projekt som behandlar så breda 

samhällsfrågor, engagera alla fyra aktörer i samhället. Därför vill vi ytterligare en gång belysa 

Lindberg, Lindgren och Packendorff (2012) som betonar vikten av förenade krafter från olika 

håll i samhället i frågor om omfattande samhällsproblem. I en liten ort som projektet nu pågår 

i, finns det stora möjligheter att engagera en stor del av ortens befolkning. En faktor som 

underlättade för projektet som fyra av de åtta respondenterna var enade om, var att 

kontaktvägarna redan fanns naturligt etablerade mellan aktörerna. En förklaring till denna 

uppfattning kan bero på att det inom en mindre ort i olika sammanhang finns bättre 

förutsättningar för att stöta på varandra och samverka inom andra arbeten och projekt, än i 

större städer. Detta kan vara en bidragande orsak till att vägen till personliga möten troligtvis 

kan ske på ett mer naturligt och spontant sätt som möjliggör att personer från olika 

samhällsorgan etablerar en slags relation med varandra, även fast aktörerna kommer från 

olika kanter av samhället. När sådana förutsättningar finns vill vi argumentera i relation till 

Lindberg, Lindgren och Packendorffs (2012) diskussion, hur det med relativt enkla medel och 

med stora förutsättningar, i en mindre kommun går att uppnå denna typ av samverkan, och 

hur detta kan vara en förutsättning för att bygga hållbara lösningar för olika samhällsproblem. 

 

Dessutom menar respondenterna att det via samverkan skapas en positiv ”vi-känsla”. I ett 

mindre samhälle är det förståeligt hur en känsla av gemenskap enklare kan bildas än i 

jämförelse med en större ort där räckvidden till andra aktörer är större, och möjligheterna till 

att engagera och lära känna alla invånarna är mindre. Den Vi-känsla som omtalas flitigt av 

många respondenter förstår vi som en känsla av samhörighet och förenade krafter. Vi tolkar 

det som att respondenterna vill skapa en gemensam förståelse hos dels aktörer, men också i 

det övriga samhället om att de svårigheter som hela kommunen ställs inför även berör de 

personer som inte är involverade i projektarbetet. Möjligheterna att skapa ”Vi-känslan” inom 

denna specifika ort är inte omöjlig att uppnå med tanke på vår tidigare diskussion om de korta 

avstånden och naturliga mötesvägarna mellan aktörerna i samhället. Vi-känslan skulle med en 
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större bredd av engagemang från övriga i samhället kunna innebära ytterligare arbetskraft, 

inte bara bland samhällsaktörer utan även privatpersoner. 

 

En av intervjupersonerna beskriver också att det inte räcker att ha flera “ja-sägare” i en grupp, 

vilket vi tolkar som att aktörerna kan behöva en del kritik och feedback i arbetsprocessen för 

att leda arbetet framåt och ifrågasätta tidigare arbetssätt. Detta härleder oss till tankarna om 

bromsklossar som Hansson (2003) tar upp och beskriver i sin bok. Han menar hur 

förändringsivrare och bromsklossar är nödvändiga för att det ska vara möjligt att bepröva nya 

idéer. Vi menar att om aktörerna ställer sig positiva till att eftersöka så kallade 

“bromsklossar” och därmed ifrågasätta “ja-sägare” kan detta vara en början av det nya 

arbetssättet som kan leda det aktuella projektet i en riktning som orten inte arbetat med 

tidigare. Vi menar att tanken om bromsklossar och förändringsivrare uppstår naturligt i mötet 

med personer som har olika intressen i samhället, och tolkar den positiva inställningen till 

detta som något bra för projektet, då vi menar att det lika gärna hade kunnat kritiserats eller 

förkastas av aktörerna. Att uppmana kritik och feedback kan då göra det möjligt för 

projektgruppen att som Hansson (2003) menar, att bepröva nya idéer.  

Vilka utmaningar finner respondenterna i samverkansprojekt? 
Något som inte tas upp i litteraturgranskningen, men som två av respondenterna nämner 

under intervjuerna, är den tidsbrist som finns hos de involverade i projektet. Respondenterna 

menar att ett projekt som är komponerat med 4 samhällsaktörer såsom Quattro helix, kan 

minska arbetsbelastningen på varje enskild person. Detta innebär att människor som har olika 

arbeten inom de olika samhällssektorerna måste avlägga ytterligare tid om detta inte är något 

som integreras i deras dagliga arbetsschema. Vi vill dock belysa att ett arbete med många 

personer inte behöver betyda mindre arbete för den enskilde, då man som en av de engagerade 

i projektet öppnar upp och visar intresse för att bidra med både arbetskraft och kompetens. 

Detta är något som en av respondenterna också belyser, att när man som aktör engagerar sig i 

ett projekt som detta också visar intresse för att bidra med något. Det kan därför vara en idé 

att skapa en medvetenhet om att personen i och med sin beblandning i projektet, kan tvingas 

lägga ner fler arbetstimmar än vad som gjorts innan. 

 

Ett problem med detta projekt menade respondenterna skulle bli att realisera de idéer som 

kommer från de olika aktörerna. Denna uppfattning har också Uhlin & Nilsson (2002) då 

författarna belyser problemet med att implementera modellen i praktiken. Detta är intressant 
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att diskutera när vi kan se liknande situation i detta projekt. Respondenterna har väldigt svårt 

för att beskriva konkreta mål med projektet. Den bristande uppfattningen kring det praktiska 

utförandet kan såklart bero på att projektet fortfarande befinner sig i uppstarten. Det kan 

också bero på det faktum att modellen är väl utvecklad i teorin, men mindre beprövad och 

tydlig i praktiken (Uhlin & Nilsson, 2002). 

 

Vi finner det intressant att respondenterna beskriver olika orsaker som kan ligga till grund för 

den problematik som finns med det praktiska utförandet. Några av orsakerna var mer 

konkreta, som till exempel att det krävs finansiering för att göra någonting praktiskt. Vissa 

respondenter menade att bristen på tid och engagemang kan vara centrala utmaningar i 

utförandet. Vi menar att det faktum att deltagarna i projektet inte är avlönade, kan kräva ett 

större mått av en inre drivkraft för att lägga ner tid till projektet på sin fritid. Den 

genomgående entusiasmen i majoriteten av intervjuerna visar på att projektet lyckats 

involvera människor som är där på rätt grunder. Motivationen bör därför främst komma 

inifrån och inte styras av enbart yttre faktorer, till exempel pengar eller näring till den egna 

verksamheten. 

 

Projektet genomgår flera processer som är tidskrävande, vilket respondenterna menar kan 

fördröja de effekter och resultat som ska växa fram ur projektet. En av respondenternas 

resonemang kring det destruktivt förhållningssätt som finns kring olika omständigheter i 

samhället, tolkar vi som olika förutfattade meningar om hur idéer kring evenemang och 

liknande som uppdagas inom orten, ofta rinner ut i sanden. Vi menar att det finns en 

uppfattning bland vissa av respondenterna att det finns risk för att dessa negativa 

förhållningssätt kan tänkas appliceras på även detta projekt. Vi förstår det som att 

respondenten känner ett behov av en förståelse från samhällets sida, dels kring de 

tidskrävande processerna, men även om de planer som uppdagas. Samtliga respondenterna 

beskriver hur bra kommunikationen sker inom styrgruppen och på de träffar som varit, men 

bara en av respondenterna talar om kommunikationskanalen mellan projektaktörerna och 

samhällsinvånarna. Enligt flertalet respondenter är projektet omtalat runt orten, de menar att 

ortens invånare vet om att projektet är igång. Från näringslivet arbetas det med en sida på 

Facebook som ska förse befolkningen i orten med information om projektet, vilket kan vara 

en lösning på de missuppfattningar som annars kan komma att dra ner förhoppningarna kring 

projektet. Ifall genomförandet, och kommunikationen mot samhället sker på ett bra sätt, kan 
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detta öka chanserna till att projektgruppen i högre grad lyckas driva detta långsiktigt, utan 

negativa influenser från samhället. 

Sammanfattning 
För att koppla tillbaka till det syfte som studien skall besvara, har kunskapen genom denna 

studie ökat, kring hur Quattro Helix som projektmodell kan utmana rådande 

samhällsstrukturer, genom samverkan mellan föreningsliv och andra samhällsaktörer. 

Eftersom det studerande projektet inte genomförts ännu, vill vi understryka att nedanstående 

diskussion inte baseras på projektets verkliga utfall. De effekter vi sett av det insamlade 

materialet så här långt i projektet har dock utmynnats i försiktigt dragna slutsatser. 

Det finns efter samtalen med de engagerade personerna i projektet, nästan uteslutande goda 

förhoppningar kring huruvida Quattro Helix som modell för ett projekt kan berika arbetet mot 

utveckling. Förutom den goda uppfattningen om projektet i allmänhet, ser vi också en god 

inställning till föreningslivet (fjärde helixen) och denna aktör som initiativtagare och bärare 

av projektet. Studien visar dock att det finns skilda meningar i denna fråga, och att det finns 

anledning att ifrågasätta föreningslivets mognad inför ett sådant ansvar, eller åtminstone det 

behov föreningslivet känner av stöd från yttre krafter i projektarbetet. Förutom denna 

redogörelse, fanns i studien ett riktat fokus mot föreningslivet som den fjärde aktören. 

Resultatet av den redogörelse som gjordes av den fjärde helixens betydelse i modellen, var en 

enad åsikt om att föreningslivets engagemang i projektet var en förutsättning för att nå 

framgång. Detta på grund av den ideella kraften och den inre motivationen de inbringar till 

projektet.  

Det finns en del prövningar som respondenter nämner. Det fanns en enad uppfattning om att 

det ligger en stor utmaning i att realisera de idéer respondenterna uttrycker kring projektet till 

ett praktiskt utförande. I denna diskussion nämner respondenterna tre faktorer som kan 

försvåra denna del av projektet; (1) finansieringssvårigheter, (2) tidsbrist och (3) ett tålamod 

och en förståelse från övriga samhället kring projektet. Studien visar också på vikten av att 

synliggöra sina egna resurser, och öka förståelsen kring de andra resurser som finns i 

samarbetet med andra aktörer, som en förutsättning för att främja både projektarbetet, men 

även de enskilda individerna som är involverade i projektet. Det visar sig också vara viktigt 

att det finns en transparens och tydlighet bland de olika aktörernas intressen för att undvika att 

konflikter framträder under arbetets gång. En gemensam målbild och vision har genom 
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studien gett uttryck för bättre och starkare förutsättningar för en god samverkan mellan 

aktörerna.  

Konceptet med samverkan inom mindre orter hyllas av de engagerade aktörerna i projektet 

och talas gott om i den tidigare forskningen. Vi ser en klart positiv inställning mot att tillämpa 

denna typ av samverkansmodell i mindre orter. Vi menar därför att det kan finnas anledning 

för samhällen med snarlika problem att överväga liknande tillvägagångssätt för att befrämja 

de småstäder, byar och samhällen som idag hotas av den rådande urbaniseringen och den 

växande konkurrensen. Trots att just detta koncept studerades i en specifik situation, ser vi det 

möjligt att kunna generalisera fenomenet i den mån att likartade samhällen kan ta hjälp av den 

förståelse studien utvecklar kring samverkansprojekt. Vår förhoppning är att studiens resultat 

kan inspirera och hjälpa samhällen som befinner sig i liknande situationer.   

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att öka förståelsen om de uppfattningar som fanns om denna typ av , 

därför ansåg vi att intervju som metod var mest passande. Intervjuerna möjliggjorde mer 

utvecklade svar, och förutsättningar för oss som forskare att ifrågasätta och utveckla 

respondenternas svar och uttryck. En av oss forskare kommer ursprungligen från ett liknande 

samhälle i glesbygden, där liknande situation med utmaningar i samhället pågår. Detta har 

genererat en del förförståelse kring den situation som respondenterna befann sig i. Detta var 

något vi var tvungna att beakta i tolkningen av resultatet, då det fanns en risk att blanda in 

egna värderingar. Det pågick under hela bearbetningsprocessen en diskussion mellan oss två 

forskare kring det resultat som samlats in, för att säkerställa att tolkningarna var så 

värderingsfria som möjligt, och därmed undvika bias. 

Innan de riktiga intervjuerna påbörjades, genomfördes en pilotintervju. Vi tog kontakt med en 

kvalificerad och erfaren projekt- och evenemangsansvarig, som gav oss extremt uttömmande 

och innehållsrika svar som enkelt kunde appliceras till tidigare forskning. Efter denna intervju 

fick vi efter revideringar i intervjuguiden en bättre grund att stå på inför intervjuerna, men 

även höga förhoppningar både på intervjuguiden men också inför de riktiga intervjuerna som 

skulle hållas med respondenterna i orten. Eftersom intervjuguiden fungerade väldigt bra på 

pilotintervjun ställdes omedvetet rätt höga krav på respondenternas förkunskap inom projekt. 

Detta gjorde att vi efter två av intervjuer upplevde att kunskapen kring det specifika projektet 

i vissa anseenden var bristande, och att svaren från dessa respondenter skulle påverka utfallet 
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av undersökningen. Efter transkriberingen av materialet kunde vi dock konstatera hur den 

bristande erfarenheten i att hålla intervjuer också begränsade oss i konsten att ställa 

andrahands-frågor och på så sätt hjälpa intervjupersonerna att utveckla resonemanget. 

Vi vill ändå framhålla hur vi genom en mer noggrann förundersökning kring 

intervjupersonernas insikt i projektet hade kunnat samla in resultatet från ett mer kvalificerat 

urval. Det fanns en medvetenhet om att det fanns vaga uppfattningar kring projektet då det 

inte pågått speciellt länge. Vår ambition var att hitta ett urval med goda kunskaper om 

projektet, detta var svårt då vi själva inte hade någon uppfattning om vilka av de engagerade 

som hade bäst koll, vilket gjorde att vi bad om hjälp med detta av den lokala projektledaren. 

Denna person hjälpte oss med kontaktuppgifter till de personer som hade något sorts 

engagemang inom projektet, tillsammans med några specifika tips om en del personer som 

hade bättre kunskaper än andra. 

Vi kan i vissa avseenden känna att vi förlitade oss för mycket på projektledarens 

urvalsförslag. Vi förstår att det fanns en svårighet även för projektledare att peka ut ett 

kvalificerat urval, då att veta vem som visste bäst inte var direkt möjligt i detta skede av 

projektet. Vi fick en lista på ett stort antal personer som på något sätt engagerade sig i 

projektet, varpå vi kontaktade dem. Vi bokade in intervjuer med i första hand styrgrupp, och i 

andra hand övriga engagerade personer. Första kontakten med intervjupersonerna skedde via 

telefon, vilket vi tror minskade tidsåtgången till att boka intervjuer. Samtliga åtta intervjuer 

bokades in under samma dag. Vi fick dock två avbokningar, som bokades om och 

genomfördes under senare skeden. I förfrågan om intervjuer med respondenterna var det 

endast en av nio personer som nekade förfrågan, detta berodde på att hon ansåg sig ha 

bristande kunskaper om projektet. I övrigt ställde sig samtliga intervjupersoner positiva till 

intervjuerna. Vi ifrågasatte aldrig den förkunskap som fanns då vi förutsatte att dessa personer 

var de som hade bäst koll på projektet. I efterhand kan vi reflektera kring hur vi skötte första 

kontakten med intervjupersonerna. Den förkunskap som intervjupersonen hade kring 

projektet hade behövt säkerställas i förhand för att avväga ifall just denna person var nog 

kvalificerad för intervjun. Vi tror dock att resultatet hade kunnat bli ännu mer innehållsrikt 

ifall vi hade ägnat mer tid till att hitta ett mer kvalificerat urval, och att detta faktum 

försvagade reliabiliteten i studien. 
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Bortsett från att förkunskapen om projektet i vissa fall var bristande, kunde vi efter att ha 

analyserat det transkriberande materialet utläsa brister i våra frågeformuleringar. Vi såg ett 

mönster i hur de intervjuer som upplevdes mindre innehållsrika, innehöll fler ledande frågor. 

Vi upplever att när respondenten inte hade den kunskap vi föreställde oss, växte ett behov av 

att förklara begrepp eller situationer som det inte fanns kunskap kring, detta resulterade i 

frågor som mer eller mindre framkallade vissa svar. Detta var något som vi ansåg ytterligare 

försvagade reliabiliteten i studien. 

Fyra av åtta intervjuer genomfördes via telefon, där vi använde oss av en diktafon för att spela 

in. Ljudfilerna var i vissa fall i väldigt dålig kvalité vilket försvårade arbetet med 

transkribering. I vissa fall kunde det vara svårt att tyda vad intervjupersonen ville säga, vilket 

kan generera att vi gick miste om viktiga resultat. En av intervjupersonerna befann sig under 

telefonintervjun på en buss, vilket gjorde att ljudfilen blev svår att lyssna av. För att undvika 

detta hade vi velat att de intervjuer som genomfördes via telefon hade skett under bättre 

förutsättningar. 

Studien har gett oss en bred insamling av uppfattningar och tankar kring projektet trots att det 

koncentrerats från åtta intervjupersoner. Studien hade kunnat resultera i ett ännu rikare 

resultat om vissa intervjuer hade utvecklats ännu mer. För att utveckla studien hade vi velat 

följa projektet från start till slut för att behandla fler delar av processen, och utöka kunskapen 

om Quattro helix som projektmodell ytterligare. 

Framtida forskningsfält 

Inom forskningsområdet Quattro Helix finns det väldigt begränsat med litteratur kring vilken 

betydelse eventuella ledare har för att styra och organisera denna projektmodell. Detta gav oss 

en smalare grund att stå på i undersökningen och datainsamlingen med intervjupersonerna, då 

vi hade önskat att undersöka huruvida ledaren i Quattro-helix-modellen har vidare betydelse i 

arbetet i nätverk. Detta skulle vara intressant att studera vidare. Dels projektledarens betydelse 

i samverkansmodeller, eller huruvida olika ledarskapsstilar kan påverka utfallet av 

samverkansprojekt som Quattro Helix. 

Vidare beskriver forskningen tydligt de teoretiska bitarna om Quattro Helix men utelämnar 

till viss del hur det praktiska genomförandet ska gå till. Därför skulle ett framtida 
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forskningsfält kunna innehålla studier på hur man realiserar och praktiskt utför de teorier som 

beskrivs inom området för Quattro Helix och vilka möjligheter och utmaningar som finns 

kring detta. Viktiga bitar som hur aktörerna kommunicerar i ett samverkansprojekt, vilka 

metoder är effektiva för det praktiska utförandet av kommunikation i Quattro Helix och hur 

påverkar det resultatet av denna samverkan? 

Vi har studerat ett samverkansprojekt som är i uppstarten och är pågående, därmed får vi 

begränsad kunskap kring hur utfallet blir när efter en tids arbete med Quattro helix som 

utgångspunkt. Det hade därför varit intressant att studera vilka effekter och vilken betydelse 

projektmodellen ger till liknande projekt. Slutligen krävs det också generellt sett djupare 

forskning kring Quattro Helix och eventuellt hade man som forskare kunnat använda sig av 

en kvantitativ metod för att kunna mäta framgångsfaktorer bättre och kunna generalisera 

resultaten. På så sätt skulle det kunna uppkomma ett mönster som visar på de framgångsrika 

och mindre framgångsrika effekterna Quattro helix-modellen kan resultera i. Detta kan inte 

minst vara användbart för flertalet regioner som ser behov av utveckla samhället. 
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Bilaga 1. Organisatorisk bild av projektet 
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Bilaga 2. Introduktionsmail 
“Hej igen ****! 

Vad roligt att du ville ställa upp på en intervju med oss! 

Här kommer lite information kring utförandet och generellt om vår uppsats: 

Intervjun kommer att ta mellan 45-60 minuter. Du är så klart anonym då vi inte lämnar ut 

vare sig namn eller uppgifter kring din befattning. Du kommer att benämnas som en 

engagerad person i ett projekt som utspelar sig i en mindre kommun i norra Sverige, och där 

du representerar näringslivet/kommunen/föreningslivet/akademi. 

I övrigt har du rätt till att avbryta närsomhelst under intervjun. 

Vi kommer att ställa diverse frågor kring projektet och hur samarbetet mellan kommun, skola, 

näringsliv och föreningsliv ser ut. Vi har full förståelse för att projektet fortfarande är i 

uppstart, och att en del frågetecken kring utförandet inte hunnit rätas ut ännu. Vi tar dock 

mest fasta på dina förväntningar och föreställningar om projektet. 

Vi hörs kl **.** den */*! 

Vänliga hälsningar 

Gabriell & Erik - Umeå Universitet” 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Intervjuguide                                                                               

                                    

Gabriell Pallin & Erik Sandlund 

 

Intervju 

Generell uppfattning om projektet. Vad är egentligen UtvecklingsArena Vilhelmina? (Vilka 

förväntningar har de fyra aktörerna på projektet?) 

• Kan du berätta om projektet UtvecklingsArena Vilhelmina? 

-Vilka är involverade i projektet? 

-Varför valde man att påbörja detta projekt? 

• Har ni konkreta riktlinjer och målbilder med projektet, och hur ser då dessa ut? 

• Hur kommer det sig att ni ville vara delaktiga i projektet UtvecklingsArena Vilhelmina? 

• Varför tror du att kommun/näringsliv/föreningsliv/akademi ville va me i projektet? 

• På vilket sätt tror du att akademi/näringsliv/föreningsliv/kommun kan hjälpa till att uppnå 

de mål som finns uppsatta för projektet? 

-Vad kan respektive aktör bidra med? 

-På vilket sätt skulle du beskriva aktörernas olika förhållningssätt till projektet? 

Projektform 

• Hur skulle du beskriva projektets organisationsform? (ledarstab, horisontell/vertikal)? 

• Varför tror du att man använder sig av denna projektform? I vilka situationer är den mer 

eller mindre lämplig? 

• Har du någon tanke kring hur samarbetet kan ge effekter på just Vilhelmina som ett 

mindre samhälle? 

Innovation 

• I koppling till projektet nämns målet innovativ samverkan, hur skulle du beskriva detta 

mål? 

• Utifrån litteratur kan man definiera begreppet innovation som “något nytt” eller 

“förnyelse”. Vad är egentligen det ”nya” som man eftersträvar? 

- Vad är en innovation för dig? 

Samverkan 

• Samverkan är ett begrepp som stöts på när man tittar på projektet, hur skulle du beskriva 

samverkan i denna kontext? 



 76 

• I forskningen talar man om samverkan som en nyckelfaktor när man strävar mot 

innovation, på vilket sätt tänker du kring hur samverkan kan föda innovation? 

• Har du några uppfattningar kring projekt där samhällsaktörer samverkar, och hur ser du på 

dessa jämfört med andra projektformer där till exempel en enskild organisation styr 

projektet? 

Hur ser de inblandade på interaktionen mellan de olika aktörerna? 

• Skulle du kunna beskriva hur kommunikationen har fungerat hittills i projektets gång? ex, 

blir alla involverade och informerade om viktiga händelser. 

-Känner ni att ni har bra koll på projektet generellt? 

• Vad har du för förväntningar kring hur kommunikationen kommer att utspela sig mellan 

aktörerna? 

-Ser du några möjligheter eller utmaningar med detta? 

Hur ser de olika aktörerna projektet på sin roll som en av de fyra aktörerna i modellen? 

• Har ni några speciella förväntningar på projektet? 

• Hur upplever ni er roll i projektet? Vad kan ni som organisation bidra med? (Kommun, 

akademi, näringsliv, föreningsliv) 

• -Tror du att eran organisation kan bidra med något som skiljer sig från de andra 

aktörerna? 

-Har du något specifikt ansvar eller ansvarsområde? 

-Vilka vänder sig till dig angående projektet, och varför? 

 

Ideella sektorn som fjärde helix 

I UtvecklingsArena Vilhelmina ser vi ett samarbete mellan fyra samhällsaktörer. I 

forskningslitteratur kallar man detta typ av samarbete för “Quattro Helix”. Detta synsätt grundas 

egentligen i “Triple helix”, där bara tre samhällsaktörer arbetar med varandra. Där 

engagerades Kommun, akademi och näringsliv. Civila samhället, alltså föreningslivet - uteslöts 

ur detta samarbete. Man valde alltså av olika anledningar att plocka in föreningslivet i detta 

samarbete.   

• Varför tror du att man gjorde detta? 

-Vad har du för tankar om föreningslivet? Har dom några starka sidor eller egenskaper 

som skulle kunna bidra till projektet? 

- Har du någon tanke kring föreningslivets bidrag? 

• Borde den ideella sektorn (civila samhället) vara en av de fyra stolparna i quattro helix? 

Varför/varför inte? 
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Vilka utmaningar och möjligheter ser man med denna samverkan? På vilket sätt kan olika 

möjligheter och utmaningar med utgångspunkt i quattro helix-modellen påverka projekt? 

• Har ni tillsammans med övriga berörda i projektet, belyst och diskuterat möjliga 

utmaningar med projektet och diskuterat dessa? 

• Ser du själv några utmaningar i samarbetet, och i så fall kan du ge några exempel på 

detta? 

• I forskningen talar man om hur viktigt det är att förädla varandras resurser på ett bra sätt, 

hur har ni tänkt göra detta? 

• Har du någon uppfattning om hur projektet ska genomföras rent praktiskt? 

• - Ser du några svårigheter eller utmaningar med att applicera de mål och visioner ni har 

till ett praktiskt utförande? 

• Trots att ni befinner er i uppstarten, kan ni i nuläget se några direkta effekter av denna 

samverkansmodell? (eller projektform) 

Avslutningsvis… 

• Ifall du som enskild aktör med din organisation skulle styra ett likadant projekt, men bara 

ha dina egna resurser att använda, på vilket sätt skulle det skilja sig från projektet 

UtvecklingsArena Vilhelmina? 
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