
Instruktion:
Intervjua minst en samverkans- aktör och sök svar på frågan:
Vilket värde skapas när vi jobbar med regional utveckling?

   Värdet av regional utveckling

Om du inte arbetar i en 
region, anpassa frågorna 

efter din organisation och 
ert behov av att skapa 

värde i samverkan med 
andra aktörer.

Frågor till aktörerna:
Vilka förväntningar har du och din organisation på regionen?
Vilka erfarenheter har du av att samverka med regionen?
När upplever du att vi tillsammans skapar ett värde?
Hur skulle en optimal samverkan med regionen se ut för dig och din organisation?

1.
2.
3.
4.

Var minst två som intervjuar: en frågeställare och en lyssnare som antecknar.
Använd kartan nedan för att dokumentera intervjuerna. Använd post- it eller skriv direkt 
på kartan.

✘

Förväntningar 
på regionen

Tidigare 
erfarenheter

Önskad utveckling

Aktör
1

Aktör
2

Aktör
3

Länsstyrelsen

text

text

Efter intervjun: 
Formulera vilket värde regionen kan 
tillföra aktören.
Välj en form och fyll med din text eller 
använd post- it.

Värde

När vi främjar 
utveckling 
tillsammans 
och drar åt 
samma håll.

Höga förväntningar 
eftersom respektive 

aktörs uppdrag 
behöver synkas för 
att klara uppdragen

Goda erfarenheter. 
Är varandras 

kollegor i hög grad. 
Planupprättande 

kollegor (Stöttande)

När vi förstår 
varandras 

processer, mål 
och uppdrag

Vara noga att prata 
ihop oss, skapa 

förutsättningar för 
att lyssna, förtydliga, 

summera och 
reflektera

Höga förväntningar.
Arbeta tillsammans 

för länets bästa.
Större grepp om de 
långsiktiga frågorna.

Mer 
strategisk 
samverkan

Kommun

Trafikverket

När vi 
tillsammans 
blir ett bra 
stöd till 
kommunerna.

Stötta de 
mindre 

kommunerna 
ännu mer

Göra mer 
tillsammans

Goda 
erfarenheter

Samverkan 
knutet till 
sakfrågor

Personbundet

Bli bättre på att 
presentera 
lösningar 

snarare än peka 
på problem.

Ökad förståelse 
för våra 

uppdrag och 
roller/mandat/st

yrninng

Höga 
förväntningar.

Samordnande 
instans

Underlätta för 
kommunen att 

utföra sitt 
uppdrag

Goda 
erfarenheter - 

samverkan 
fungerar bra inom 

sakområden

Personbuden 
samverkan

När vi förstår 
varandras 

uppdrag/erfarenhet
er och skyldigheter 
och utifrån det kan 
arbeta tillsammans.

Bättre 
kunskap om 
varandras 
uppdrag

Nära, 
okomplicerat

Hjälps åt för 
att planera och 

genomföra 
processer

bristande 
förtroende, 

"dolda 
agendor"

När vi är 
sampratade

Svårt när man antingen 
inte förstår att det kan 
uppstå målkonflikter 

eller medvetet väljer att 
inte förstå (gemensam 
bild i förhållande också 

till andra aktörer)

Fortsätta utveckla 
arbetssätt och strukturerad 
samverkan, förberedelser 

för att ge gemensam 
syn/bild och också 

förtydliga var vi har olika 
ingångsvärden

Synliggöra 
kontaktytor för att 
göra det möjligt att 

avväga hur och i 
vilket forum olika 

frågor ska hanteras

Mer 
kunskapsutbyte

Anpassad 
information 

till 
kommunen

Underlätta 
att utföra 
uppdrag

Gemensam 
syn på vad 

som behöver 
göras


