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Samverkansplattformar?

”Överens-
kommelser”

Samverkans-
plattform

Samverkans-
process

Samverkans-
projekt

Ex. klimatomställning, 

landsbygdsutveckling, 

äldreråd etc. 



Lokala plattformar?

• Skiftande förutsättningar
– Ex. större jmf. mindre kommun

Från: Kommungruppsindelning 2023 

(SKR 2022)



Vår pågående fallstudie: klimatsamverkan

• How does the climate focused local collaborative governance platform 

influence roles and functions of civil society organizations with a climate 

agenda? 

• What practices in methods, approaches and strategies for collaborative work, 

as well as visions for future new ways of working, can be identified among 

the participating organizations? 



Olika typer av civilsamhällesorganisationer



Möjliga roller för 
civilsamhället i 
plattforms-
deltagandet?
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Ett exempel: Energiomställning



Civilsamhällets relation till plattformen? 
(preliminära resultat)

• Intar rollen som kontrollant / revisor / opposition

• Deltagande ger civilsamhällesaktörerna kunskap (och legitimitet) som  

används i andra forum och på andra sätt.

• Svårt att se inflytandet (inte ja eller nej utan mer subtil påverkan).



Kommunens förhållningssätt till civilsamhället? 
(preliminära resultat)

• Ges rollen som kontrollant / revisor / opposition

• Behöver förstå sin roll (påverka plattformen inom ramen för vad den är –

enligt kommunen).

• Partnerrollen reserveras för stora ”stabila” organisationer?



Våra medskick

• Det lokala civilsamhällets skiftande förutsättningar…

• Rörelseföreträdare eller organisationsföreträdare?

• Hantera professionaliseringstrycket? 

Röst

Partner

(service)

Föregångare

Engage-
mang



Frågor till er?

1. Era tips på existerande samverkansplattformar?

2. Vad gör samverkansplattformar väl fungerande? Vilka förutsättningar 

behöver finnas?
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