
• En gemensam målbild är en grund-
förutsättning, likaså delad förståelse 
av gemensamma nyttor, förtroende, 
engagemang i processen och stegvisa 
resultat.  
 

• Se till att alla berörda organisationer 
är involverade tidigt och etablera klara 
regler för samverkan mellan olika 
organisationer. Det är också av vikt att 
det finns ett tydligt politiskt förankrat 
mandat. Utan ett tydligt mandat 
riskerar processer som drivs genom 
samverkan att få en oklar status.

• Se till att ”svåra frågor” kommer på 
bordet tidigt. Skapa till exempel klar-
het över vem som betalar för vad. Det 
krävs också förståelse för de förut-
sättningar i form av perspektiv, roller 
och mandat som präglar respektive 
organisation.

• Varje organisation behöver dels 
tydliga interna mål, dels skapa en 
tydlighet om ansvar mellan enheter 
och avdelningar.

• Du och din organisation behöver vara 
kompromissvillig och vara med och 
skapa bra förutsättningar för kom-
munikation och förståelse. 

• Konflikter och spänningar mellan era 
olika organisationers mål, synsätt och 
sätt att arbeta är en naturlig del av 
samverkan.

• Tänk på att alla organisationer bär 
med sig olika saker i sin form och 
historia. 
 

• Tillit växer långsamt, ha tålamod!

• Samverkande kan kräva mycket 
resurser för en organisation och  
kan även vara jobbigt för de personer 
som företräder organisationerna. 
Samverkansprocesser behöver 
dessutom klara av att förutsätt-
ningar ibland kan ändras. Det krävs 
en inbyggd flexibilitet och anpass-
ningsbarhet. Och kom ihåg det här: 
ibland är det kanske bättre att inte 
samverka alls.

• Det är en utmaning att både bevaka 
den egna organisationens intressen 
och samtidigt bidra till att samverka 
i god anda. 
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10 tips till dig som vill samverka 
på ett bättre sätt:
Forskare vid K2 har vänt och vridit på samverkan 
under tre års tid. Här är deras bästa tips.

Samverkan är när olika aktörer måste spela tillsammans för att uppnå resultat.  
I kollektivtrafikbranschen är ett samspel mellan bland annat regionala kollektivtrafik- 
myndigheter, operatörer och kommuner en förutsättning. Men vad gör vi när vi  
samverkar? En del menar att de samverkar när de stämmer av och håller andra  
aktörer informerade. Andra jobbar tillsammans, har etablerade organ för samverkan  
och tar aktivt del av varandras erfarenheter och perspektiv. Det finns helt  
enkelt olika syn på vad samverkan är och olika sätt att samverka på.

Kollektivtrafikforskning  på 5 minuter

Så kan vi samverka bättre
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och Twitter: @k2centrum

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga 
aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige. K2 drivs och 
finansieras av Lunds universitet, Malmö högskola och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra 
Götalandsregionen och Region Skåne. Vi får stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

Jobba tillsammans mot

Om forskningen
Faktabladet är en sammanfattning av den 
forskning som bedrivits vid K2 inom ramen för 
vårt forskningsområde Samverkan för förbättrad 
kollektivtrafik:  

• Hrelja, R., Pettersson, F. & Westerdahl, 
S. (2016). Dömd till samverkan! En 
kunskapsöversikt, K2, K2 OUTREACH 2016:4.  

• Hrelja, R., Pettersson, F. & Westerdahl, S. 
(2016). The qualities needed for a successful 
collaboration: A contribution to the conceptual 
understanding of collaboration for efficient 
public transport. Sustainability 8(6), 542. 

• Paulsson, A., Hylander, J. & Hrelja, R. (2017). One 
for all, or all for oneself? Governance cultures 
in regional public transport planning. European 
Planning Studies, 25(12), 2293–2308.

• Hrelja, R. Monios, J., Rye, T., Isaksson, K. & 
Scholten, C. (2017). The interplay of formal and 
informal institutions between local and regional 
authorities when creating well-functioning public 
transport systems. International Journal of 
Sustainable Transportation 11(8), 611-622.

Huvudbudskap:
• En gemensam målbild och tydliga interna mål och 

mandat är en grundförutsättning.

• Kompromissvilja är helt centralt. Konflikter mellan 
olika organisationers sätt att arbeta är en naturlig 
del av samverkan. 

• Samverkan är utmanade och kräver mycket 
resurser. Ha tålamod.

Gemensamt för alla typer av samverkan är att  
aktörerna jobbar mot en gemensam målbild. Här ligger 
också en del av utmaningen. En gemensam målbild är 
enklare när det handlar om övergripande ambitioner, 
men visar sig ofta svårare när det kommer till konkreta 
beslut eller då hårda prioriteringar behöver göras.


