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Sammendrag 

I 2014 ble det opprettet et nytt tverrsektorielt samarbeid mellom fem norske direktorater. 

Formålet med samarbeidet var å redusere frafall i videregående utdanning og legge til rette for 

mer helhetlige tjenester og oppfølging av barn og unge under 24 år. Samarbeidet ble gitt nav-

net «0-24 samarbeidet» med henvisning til samarbeidets målgruppe; barn og unge under 24 

år. «0-24 samarbeidet» stiller seg inn i rekken av flere lignende satsinger på tverrgående, hori-

sontale samarbeids- og organisasjonsformer i offentlig sektor, hvor målet er å kunne avhjelpe 

og styrke forvaltningens evne til å møte gjenstridige problemer.  

 

«0-24 samarbeidet» er ikke det første tverretatlig samarbeidet og det vil heller ikke bli det 

siste. I en verden hvor problemene blir stadig mer komplekse og sammenvevde, hvor innbyg-

gerne forventer og krever mer fra det offentlige, og den teknologiske utviklingen muliggjør en 

sammenkobling som før ikke var mulig, vil forventningene til fremtidig tverretatlige samar-

beid bare bli større. Hvordan ulike forhold påvirker tverretatlige samarbeid og hvordan det 

kan legges til rette for bedre samarbeid, er derfor meget viktig kunnskap. I denne masteropp-

gaven sees det nærmere nettopp på hvordan ulike forhold påvirker tverretatlige samarbeid, og 

det stilles følgende spørsmål:  

 

Hvordan fremmes eller hemmes det tverretatlige samarbeidet i «0-24 samarbeidet»? 

 

For å besvare dette spørsmålet er det gjennomført dybdeintervjuer av sentrale ledere i «0-24 

samarbeidet» for å lære mer om deres erfaringer og opplevelser med samarbeidet. Oppgaven 

belyser hvilke forhold lederne har opplevd som fremmende og hemmende, og hvordan de har 

møtt de ulike forholdene. Det har på bakgrunn av det teoretiske rammeverket blitt sett nærme-

re på forhold ved gjenstridige problemer, ressurser, forankring, ledelse, organisasjonslæring, 

kunnskapsdeling, tillitt, normer og verdier.  

 

I oppgaven er det vist til hvordan samarbeidet har blitt hemmet av den felles problemforståel-

sen som ligger til grunn for «0-24 samarbeidet». Det var også tydelige forskjeller i måten del-

takerne hadde forankret samarbeidet på internt i egen organisasjon, noe som hang sammen 

med hvilken oppfølging og oppmerksomhet deltakerne fikk fra sitt departement. En svak for-

ankring var altså med på å hemme samarbeidet mellom deltakerne. Deltakerne opplevde også 

at tid var en mangelvare når det kom til å prioritere samarbeidet fremfor andre oppgaver. Det 



5 

 

var også knyttet mye frustrasjon til styringsgruppemøtene for «0-24 samarbeidet». Møtene var 

for store og det var ikke rom for en god, og utforskende dialog mellom deltakerne. Dette var 

klart hemmende forhold. Samarbeidet hadde også utfordringer med svak kunnskapsdeling 

både internt i samarbeidet og eksternt. Dette var hemmende forhold og utfordringer som sam-

arbeidet måtte overkomme hvis det skulle nå sine langsiktige mål. 

 

Deltakerne overvant flere av de hemmende forholdene ved å aktivt gå inn å gjøre endringer. 

Ved å trekke egne prosjekter eller satsinger inn i samarbeidet økte engasjementet og samar-

beidsviljen blant deltakerne. Det ble valgt å endre formen og gjennomføringen av styrings-

gruppemøtene slik at det kunne bli en friere og bedre dialog mellom deltakerne. Dette var 

med på fremme samarbeidet. I flere tilfeller viste deltakerne tegn til at det var en tiltakende 

tillitt i samarbeidet og de gjøre aktive endringer som kunne være med på å styrke denne tillit-

ten. En av de tydeligste fremmende forholdene i samarbeidet var hvordan deltakerne aktivt 

utnyttet erfaringer og situasjoner som muligheter til å lære. I et tilfelle bestemte deltakerne å 

hente inn et eksternt pr-byrå som kunne drive promotering og intern- og eksternkommunika-

sjon for samarbeidet. Dette var et resultat av en dobbelkrets- og deuterolæring hvor deltakerne 

endret sin forståelse og syn på hva «0-24 samarbeidet» skulle gjøre og være. Promoteringen 

av samarbeidet var et svar på både den svake forankringen hos departementene og et forhold 

som kunne øke kunnskapsdelingen i samarbeidet.  

 

Bakgrunn av de funn og forhold som denne oppgaven har avdekket er det oppsummerings vis 

deltakernes evne til å lære av de erfaringer og situasjoner som oppstår som fremmer samar-

beid. Det er nettopp i de situasjoner hvor deltakerne har stoppet opp og reflektert rundt hvor-

for ting er som det er og hva som kan gjøres for å endre forholdene, at samarbeidet har blitt 

fremmet. 
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 Forord 

Denne oppgaven har tatt mye tid og arbeid. Det har vært krevende og utfordrende, men det 

har også vært utrolig lærerikt. I prosessen med å fullføre denne oppgaven har jeg lært mer enn 

jeg så for meg å lære og jeg har plukket opp uvurderlige erfaringer underveis. Når jeg nå full-

fører både masteroppgaven og universitetsstudier, venter nye utfordringer og erfaringer. Jeg 

ser tilbake med glede på min tid som student ved Universitetet i Oslo og jeg kommer aldri til 

å glemme hverken de forelesere, medstudenter og kolleger jeg har blitt kjent med underveis.  

Denne oppgaven hadde aldri blitt til uten de flotte menneskene ved Direktoratet for forvalt-

ning og IKT som tok meg imot og satt meg i kontakt med «0-24 samarbeidet». For en master-

student er slik hjelp utrolig viktig og betydningsfullt. Jeg må også takke mine informanter 

som stilte opp til intervju og fortalte åpenhjertig om sine erfaringer fra «0-24 samarbeidet». 

Tusen hjertelig takk til mine veiledere Tian Sørhaug og Lars Klemsdal som i innspurten vir-

kelig stilte opp for å få meg i mål. 

Jeg hadde aldri klart å bli ferdig med denne oppgaven uten støtte, hjelp, motivasjon og gode 

ord fra min familie og samboer. Jeg vil rette en ekstra stor takk til Tonje for å ha støttet meg 

underveis hele tiden og virkelig hjulpet meg i mål med denne oppgaven. Jeg vil også takke 

mine foreldre som har lest korrektur på oppgaven flere ganger enn jeg kan huske. Og til slutt 

ønsker jeg å takke mine to hunder Kikki og Kira som har bistått med utallige timer med kos, 

turer og tennisballkasting som stressmestring.  

 

         Gjettum, 15.12.19 

         Jon-Petter Gregersen 
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1 INNLEDNING 

Flere av de samfunnsproblemer eller oppgaver som offentlig forvaltning er satt til å løse, kan 

kun løses gjennom samarbeid på tvers av sektorer, organisasjonsgrenser og forvaltningsni-

våer. Enkelte samfunnsutfordringer krever innsats og bidrag på tvers av fagmiljøer, organisa-

sjoner og sektorer. Slike utfordringer er for eksempel klimaendringer, fattigdom, kriminalitet, 

rus eller utfordringen som er tema i denne oppgavens case, frafall i videregående utdanning.  

 

Det å samarbeide er imidlertid ingen enkel geskjeft. Huxham og Vangen (2005) siteres ofte på 

deres utsagn om at man ikke bør samarbeide med mindre man må. Deres konklusjon er 

ganske enkel: Samarbeid er en såpass ressurskrevende aktivitet at det kun bør vurderes når 

gevinstene virkelig er verdt å jobbe for (Huxham & Vangen, 2005, s. s.13). Å samarbeide 

krever ressurser, tid, engasjement, tillitt, støtte, selvtillit, mot, vilje og innsats fra alle som 

deltar i samarbeidet. Et tverretatlig samarbeid er likevel ikke dømt til å feile, slik det kan 

fremstå ut ifra Huxham og Vangen (2005) sin kommentar, men det er heller ikke enkelt. Det 

er viktig å være klar over at mange av de forhold som påvirker et samarbeid også er ting som 

aktivt kan påvirkes. 

 

I en verden som blir stadig mer kompleks og sammenvevd, hvor innbyggere forventer og kre-

ver mer fra det offentlig, og den teknologiske utviklingen muliggjør en sammenkobling som 

før ikke var mulig, vil forventningene til tverretatlige samarbeid bare bli større. For en for-

valtning som har som mål om å bli mer effektiv, helhetlig og tilgjengelig for den enkelte bor-

ger vil kunnskap om hvordan det kan legges til rette for vellykkede samarbeid være avgjøren-

de. I denne oppgaven sees det nærmere på nettopp et slikt ambisiøst og komplekst tverretatlig 

samarbeid, og hvilke forhold som fremmer eller hemmer dette samarbeidet. Det vil vises 

hvordan aktive handlinger og endringer kan være med på å fremme samarbeidet og hvordan 

deltakere i samarbeidet opplever og responderer på ulike utfordringer som følger med et tver-

retatlig samarbeid.  
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1.1 Problemstilling 

Denne oppgaven ser nærmere på hvordan samarbeid mellom organisasjoner kan fremmes 

eller hemmes i lys av «0-24 samarbeidet». Spesielt søker oppgaven å finne ut av hvordan uli-

ke forhold påvirker deltakerne i samarbeidet og hva som gjøres for å møte disse utfordringe-

ne. Det vil også belyses hvordan offentlige organisasjoner legger til rette for å ivareta og 

fremme et tverretatlig samarbeid, både internt i egen organisasjon og i samarbeidet. På bak-

grunn av temaer som forskning vektlegger som viktig for å fremme samarbeid, er det utarbei-

det følgende problemstilling:   

 

Hvordan fremmes eller hemmes det tverretatlige samarbeidet i «0-24 samarbeidet»?  

 

1.2 Oppgavens struktur 

Oppgaven begynner i punkt 1.3 med en innføring i «0-24 samarbeidet» som er caset i oppga-

ven og grunnlaget for denne oppgavens empiri. Her gjennomgås hva som er utfordringsbildet 

for samarbeidet og hvordan samarbeidet er organisert.  

 

I kapittel 2 redegjøres det for de teoretiske perspektivene som vil benyttes for å analysere em-

pirien. Det trekkes frem teori rundt gjenstridige problemer, ressurser, ledelse, organisasjons-

læring, kunnskapsdeling samt matrisestrukturer og hva de ulike teoriene kan fortelle oss om 

fremmende og hemmende forhold ved samarbeid. Det trekkes også frem hvordan forhold som 

forankring, tillit, normer og verdier er viktige forhold som kan fremme samarbeid. Til slutt i 

kapittel 2 gis det en oppsummering av hvilke forhold de teoretiske perspektivene legger frem 

om hemmende eller fremmende for samarbeid.  

 

I kapittel 3 gjennomgås de metodiske valg og hensyn som er tatt i arbeidet med oppgaven og 

innhenting av empirien. Videre redegjøres det for hvilket grep som er tatt for å styrke oppga-

vens reliabilitet og validitet.  

 

Videre i kapittel 4 legges det frem en analyse av empirien hvor funn og drøfting vil gjøres 

samtidig.  

 

I kapittel 5 gis det en sammenfatning av hvordan «0-24 samarbeidet» har blitt hemmet eller 

fremmet og gir en konklusjon på oppgavens problemstilling. Avslutningsvis gis det en kort 

gjennomgang av oppgavens begrensinger, samt forslag til videre forskning. 
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1.3 «0-24 samarbeidet» 

1.3.1 Hva er «0-24 samarbeidet»? 

«0-24 samarbeidet» er et tverretatlig og tverrsektorielt samarbeid som ble opprettet i 2014 

mellom Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdi-

rektoratet, Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet, heretter kalt 

direktoratene.  

 

Samarbeidets målgruppe er utsatte barn og unge under 24 år, derav betegnelsen «0-24 samar-

beidet». I det felles oppdragsbrevet som ble gitt direktoratene, ble målgruppen definert som 

«barn og unge som har en høy risiko for å utvikle problemer som kan føre til manglende 

kompetanseoppnåelse i skolen og fremtidig marginalisering fra utdanning og arbeidsliv» 

(Kunnskapsdepartementet, 2015, s. 1). I samarbeidets programmandat står det at arbeidet skal 

legge til rette for bedre samarbeid mellom sektorene som grunnlag for bedre og en mer helhet-

lig innsats overfor utsatte barn og unge (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 1). Visjonen for «0-

24 samarbeidet» er at «Alle barn og unge skal få den støtten og hjelpen de har behov for slik 

at de kan mestre eget liv» (0-24samarbeidet.no). 

 

1.3.2 Utfordringsbildet i «0-24 samarbeidet» 

Utfordringsbildet i «0-24 samarbeidet» er at det er mange barn og unge som av ulike årsaker 

faller fra i videregående utdanning. Barn og unge som faller fra eller ikke fullfører videregå-

ende utdanning, vil kunne oppleve store problemer senere i livet. Forskning har vist at perso-

ner uten videregående utdanning: har større sannsynlighet for å bli uføretrygdet (Fevang & 

Røed, 2006, s. 7), har en svakere tilknytting til arbeidslivet (Falch, Johansen & Strøm, 2009, 

s. 32) og på lengre sikt står i fare for å bli sosialt ekskludert ved at de ikke kan delta i samfun-

net på likeverdige premisser (Wolscheid, 2010, s. 11). 

 

Frafall i videregående skole vanskeliggjøres ytterligere ved at frafallet sjeldent er et resultat 

av ett problem eller en situasjon som oppstår når eleven starter på videregående skole. Hoved-

sakelig er frafall et resultat av en lengre prosess som begynner forholdsvis tidlig i et barns liv 

(Wolscheid, 2010, s. 11). Forhold som fattigdom, kriminalitet, sykdom, rus eller vold i familie 

og nærmiljø, er ofte kjente faktorer som over tid kan føre til frafall. For å kunne møte et slikt 

problem, er det derfor behov for en tidlig og tverrsektoriell innsats.  
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Utfordringen for «0-24 samarbeidet» er at det finnes mange spesialiserte tilbud og tjenester 

for barn, unge og deres familier, men disse tilbudene og tjenestene er i liten grad samordnet. 

Mange barn og unge får ikke tak i den hjelpen de trenger, rett og slett fordi det er svikt i sam-

ordningen og samarbeidet mellom de ulike tjenestene, tilbudene og sektorene (0-

24samarbeidet.no). I de ulike sektorene finnes det forskjellige lover, prioriteringer og målset-

tinger som styrer arbeidet opp mot barn og unge. I «0-24 samarbeidet» skal derfor direktora-

tene samarbeide for å bedre samordningen og samarbeidet mellom de ulike sektorene, slik at 

barn og unge får helhetlige og sammenhengende tjenester.  

 

1.3.3 Organisering av «0-24 samarbeidet» 

«0-24 samarbeidet» er innrettet som et femårig program med varighet fra 2015 til 2020. Ifølge 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er et program en samling av flere prosjekter som er 

organisert sammen under en felles ledelse og styring. Prosjektene er gjensidig avhengige ved 

at de har et felles overordnet mål. En programorganisering velges gjerne når man skal følge 

opp en spesielt viktig strategisk satsning som skal ha et lengre tidsperspektiv, gjerne over flere 

år. Ved programorganisering etableres det gjerne en programledelse, som i «0-24 samarbei-

det» er styringsgruppen. Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for styring av «0-24 

samarbeidets» ulike arbeidsgrupper. Det er også utarbeidet et felles programmandat for sam-

arbeidet som beskriver organisering, ansvar og roller for aktørene som deltar i «0-24 samar-

beidet». 

 

Innenfor «0-24 samarbeidet» er Utdanningsdirektoratet tildelt et prosesslederansvar (Difi, 

2016, s. 13). Prosesslederrollen innebærer, ved siden av å invitere til møter og føre referater, 

at Utdanningsdirektoratet skal være en «motor og ambassadør for å bidra til fremdrift og for-

hindre ansvarspulverisering innenfor samarbeidet» (Difi, 2016, s. 26).  

 

Det er presisert i et felles oppdragsbrev at tiltakene og arbeidet i «0-24 samarbeidet» må løses 

innenfor gjeldende budsjettrammer (Kunnskapsdepartementet, 2015, s. 5). Dette innebærer at 

hverken direktoratene eller «0-24 samarbeidet» som et eget program, mottar noen ekstra mid-

ler for å drifte og gjennomføre tiltakene. Departementene presiserte også at arbeidet med «0-

24 samarbeidet» må ses i sammenheng med andre tilgrensede oppdrag direktoratene har eller 

mottar (Kunnskapsdepartementet, 2015, s. 4). Dette betyr at direktoratene underveis i arbeidet 

må gjøre vurderinger og avveininger på om eksisterende eller nye interne prosjekter og opp-

drag kan eller skal løftes inn i «0-24 samarbeidet». 
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Difi (2016) har utformet følgende organisasjonskart som viser oppbygningen av «0-24 samar-

beidet»:  

 

 

 

I denne masteroppgaven rettes søkelyset på kvaliteten i samarbeidet mellom de fem 

deltakende direktoratene i «0-24 samarbeidet». Oppgaven avgrenser seg til hvordan ledere fra 

de forsjellige direktoratene, som har hatt sentrale roller i «0-24 samarbeidet», opplever ulike 

forhold som hemmende og fremmende for samarbeidet. Eksternt samarbeid eller kontakt 

mellom «0-24 samarbeidet», og for eksempel departementer, fylkeskommuner eller 

kommuner, vil ikke vektlegges. Hvordan eller hvorvidt «0-24 samarbeidet» oppnår sine mål 

eller andre resultater av samarbeidet er heller ikke en del av oppgavens undersøkelser.  
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2 TEORETISK GRUNNLAG 

 

2.1 Hva er samarbeid? 

Samarbeid er et begrep de alle fleste har en intuitiv kjennskap til. Vi lærer å samarbeide på 

skolen, og i arbeidslivet fremheves viktigheten av at vi mestrer å jobbe sammen med andre og 

i team. I utgangspunktet kan det sies at fenomenet samarbeid ligger til grunn for alle former 

for organisering. Som William Ouchi (1980) beskriver, er det når en sten er for tung for èn 

person å løfte eller en produksjonsprosess for kompleks for ett menneske alene, at det oppstår 

et behov for samarbeid.  

 

Hva samarbeid egentlig er og hva som menes med begrepet vil variere avhengig av hvilket 

teoretisk perspektiv som benyttes. Samarbeid vil i denne oppgaven forstås som en form for 

koordinering. Koordinering er en målrettet tilpasning, justering eller endring av ulike aktørers 

handlinger slik at de oppnår et felles mål (Christensen & Lægreid, 2015, s. 477). Når noe ko-

ordineres vil ulike forhold settes opp mot hverandre og vurderes i forhold til en helhet, og de 

ulike forholdende vil tilpasses slik at helheten blir best mulig (Jacobsen, 2004, s. 82).  

 

Jacobsen (2016) beskriver samarbeid som en synkronisering av ulike aktørers handlinger. I et 

samarbeid forekommer denne synkroniseringen som en følge av en frivillig tilpasning mellom 

alle involverte aktører (Jacobsen, 2004, s. 82). Dette på bakgrunn av aktørenes kjennskap og 

tillit til hverandre. Dette gjør samarbeid til en effektiv koordineringsform fordi det kreves 

færre kontroll- og styringsmekanismer som påser at aktørene utfører sine oppgaver (Jacobsen, 

2004, s. 89).  

 

Med inspirasjon fra Jacobsen (2014) kan 

synkronisering av handlinger i samarbeid 

oppsummeres ved følgende figur: 

 

Ved anvendelsen av begrepet samarbeid 

videre i denne oppgaven, vil redegjorte 

betydning legges til grunn om ikke annet 

spesifiseres. 
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2.2 Horisontalt og vertikalt samarbeid 

I henhold til Signy Irene Vabo (2012) vil retningen på samarbeidet ha avgjørende betydning 

for styring, ledelse og organisering av samarbeidet. Tverretatlige samarbeid i offentlig sektor 

kan karakteriseres som enten horisontale eller vertikale.  

 

I et vertikalt samarbeid er aktørene over- eller underlagt hverandre i det offentlige forvalt-

ningssystemet. Eksempelvis slik som samarbeid mellom en kommune og en underliggende 

etat (Fimreite & Lægreid, 2007, s. 3). Ved et horisontalt samarbeid er aktørene sidestilt eller 

på samme forvaltningsnivå (Fimreite & Lægreid, 2007, s. 3). «0-24 samarbeidet» er et samar-

beid som består av flere direktorater på samme nivå og er et eksempel på et horisontalt sam-

arbeid. Når alle aktørene i samarbeidet er på det samme styringsnivået, er det begrensede mu-

ligheter for hvordan en kan utøve styring og ledelse (Vabo, 2010, s. 91). For eksempel er alle 

norske direktorater underlagt et eget departement som har ansvar for drift, resultater, målopp-

nåelse og finansiering. Dette gjør at det tverretatlige samarbeidet har færre muligheter til å 

pålegge, kreve eller bruke tvangsmakt til å få igjennom tiltak eller samordning i samarbeidet 

(Røiseland & Vabo, 2012, s. 22).  

 

2.3 Gjenstridige problemer 

Ofte er det i møte med såkalte «wicked problems», eller gjenstridige problemer, at det oppret-

tes tverretatlige samarbeid. Gjenstridige problemer utgjør en egen type svært komplekse, 

sammensatte og varige problemer. Dette er sektor- og grenseoverskridende problemer som 

ikke kan løses «en gang for alle», og som omgis av stor usikkerhet rundt årsaksforhold, vir-

kemidler og mulige løsninger (Rittel & Webber, 1973; Klijn & Koppenjan, 2004; Head & 

Alford, 2015; Difi, 2014). Slik Fimreite, Rykkja og Lægreid (2014) beskriver det er gjenstri-

dige problemer svært vanskelige å løse fordi de ikke kan løses innenfor «de originale sektore-

ne som alle velferdsstater er organisert etter». Samfunnsproblemer som klimaendringer, ter-

ror, rus, kriminalitet, fattigdom eller som problemet i «0-24 samarbeidet» er: frafall i videre-

gående utdanning, faller inn under kategorien gjenstridige problemer.  

 

Gjenstridige problemer er omgitt av en grunnleggende usikkerhet (Klijn & Koppenjan, 2004, 

s. 6). Det er usikkert hva som er årsaken til problemet og det er ikke sikkert om hva som er de 

riktige tiltakene for å møte problemet. Dette gjør at det også er vil være usikkert hvilken in-

formasjon, kunnskap eller faglig kompetanse som er nødvendig for å møte problemet (Klijn & 

Koppenjan, 2004, s. 6).  Samtidig er et gjenstridig problem sammensatt og sammenvevd med 
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flere andre problemer (Weber & Khademian, 2008 s. 336). Dette vil si at det aldri er snakk 

om kun ett problem, men heller en serie eller gruppe av ulike problemer som samvirker og 

påvirker hverandre. Dette gjør at ulike fagretninger, personer og organisasjoner vil forstå og 

se problemet forskjellig.  

 

At et gjenstridig problem kan forstås og fortolkes forskjellige av ulike mennesker, skyldes 

ifølge Nancy Roberts (2000) at gjenstridige problemer er «sosialt definerte problemer». Vi 

forstår, fortolker og konstruerer gjenstridige problemer ut ifra vår kunnskap, erfaring, utdan-

ning, sosiale bakgrunn og andre personlige egenskaper som vi bærer med oss (Roberts, 2000, 

s. 13). En økonom vil kanskje se frafall i videregående utdanning som et resultat av dårlige 

økonomiske forhold som lav lønn, arbeidsledighet eller fattigdom, mens en lege kanskje vil 

trekke frem sykdom, traumer eller psykiske utfordringer i hjemmet. Når ulike perspektiver gir 

oss retning for å finne årsaker er vi i nærheten av det kjente Thomas-teoremet. Thomas-

teoremet sier at: De situasjoner vi definerer som virkelige, er virkelige i sine konsekvenser 

(Koppenjan & Klijn, 2004, s. 30). I henhold til Tjora (2019) beskriver Thomas-teoremet 

hvordan mening, forståelse og definisjoner konstrueres gjennom aktiv fortolkning og sosial 

samhandling. For et gjenstridig problem betyr dette at problemet kan ha flere ulike definisjo-

ner og forståelser avhengig av hvilket perspektiv vi tar. 

 

For å kunne møte utfordringene ved gjenstridige problemer er det avgjørende at samarbeidet 

blir enige om en felles problemforståelse blant aktørene (Difi, 2016, s. 11). En stor utfordring 

for alle samarbeid som skal møte et gjenstridig problem, er å klare å skape og opprettholde en 

felles problemforståelse blant aktørene (Difi, 2016, s. 11). For å oppnå og opprettholde en 

felles problemforståelse kreves det en endring i aktørenes perspektiver, overbevisninger, tan-

kemåter og verdier (Roberts, 2000, s. 13). Uten en felles problemforståelse kan det bli svært 

vanskelig å få til en enighet om hva som skal gjøres i samarbeidet.  

 

I utviklingen av en felles problemforståelse er det viktige at aktørene er klar over hvordan 

problemforståelsen kan fungere som et mål for samarbeidet. Chris Huxam og Siv Vangen 

(2005) beskriver hvordan tverretatlige samarbeid ofte kan ha utfordringer med det de kaller 

målkonflikter. En målkonflikt kan oppstå når samarbeidets mål overlapper eller er delvis 

sammenfallene med en eller et fåtall av aktørenes egne organisatoriske mål (Huxam & Vang-

en, 2005, s. 93). Det kan bli en hemmende målkonflikt for samarbeidet hvis noen aktører opp-
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lever at samarbeidets mål favorisere eller er mer tilpasset andre aktørers mål enn sine egne. 

Dette kan dempe viljen eller engasjementet aktørene gir til samarbeidet. 

 

2.4 Tid, penger og kompetanse 

Å samarbeide er en ressurskrevende aktivitet. Som et grunnleggende utgangspunkt anbefaler 

Nesheim et al. (2019) derfor at det internt i organisasjonen settes av nok ressurser til samar-

beidet. Ifølge Weiss (1987) vil tilgjengeligheten av ulike ressurser ha stor betydning for om 

det forekommer samarbeid eller ikke. Tiltak og oppgaver i et tverretatlig samarbeid skal ikke 

bare løses, de må også driftes i tiden frem til oppgaven er løst. Dette krever både tid, penger, 

ansatte og utvikling av nødvendig kompetanse (Weiss, 1987, s. 111). Ressurser slik som tid, 

penger og kompetanse, vil derfor kunne være forhold som både fremmer og hemmer samar-

beidet alt ettersom samarbeidet har de ressursene de har behov for eller ikke.  

 

Ifølge Knudsen (2004) er alle samarbeid avhengige av at deltakerne opplever at de har noe de 

kan bidra med og noe de kan tjene på ved å delta i samarbeidet. I fraværet av muligheten til å 

kunne bidra og tjene på samarbeidet, vil det være få insentiver for aktørene til å aktivt søke 

samarbeid og derfor være hemmende for samarbeidet. Ressursene som er i spill, må imidlertid 

ikke være økonomiske goder. Ulike verdier, tilgang til immaterielle ressurser som kunnskap, 

data eller kompetanse er også mulige byttemidler i et samarbeid (Knudsen, 2004, s. 32). Sam-

tidig bemerker Knudsen (2004) også at det å kunne vise til vellykkede tverretatlige samarbeid 

ofte oppfattes som svært viktig for organisasjonens rennommé. For offentlige organisasjoner 

kan et styrket rennommé igjen føre til økt ressursoverføring og overføring av nye oppgaver til 

organisasjonen, såkalt politisk kapital (Knudsen, 2004, s. 29). Mulighet for utveksling av uli-

ke typer ressurser eller økt politisk kapital kan altså fremme samarbeidsviljen til aktørene.  

 

Videre advarer Knudsen (2004) mot situasjoner hvor deltakerne opplever at kostnadene som 

følger med samarbeidet ikke står i rimelig forhold til det de får igjen. Dette kan i verste fall 

føre til at deltakerne vil trenere eller unngå å utvide samarbeidet, noe som igjen vil være 

hemmende for samarbeidet. Weiss (1987) viser også til at samarbeid kan stagnere dersom det 

ikke klarer å oppdrive eller skaffe til veie nok penger, ressurser, ansatte og engasjement til 

spesifikke samarbeidstiltak. En strategi eller måte å overkomme slik stagnasjon på er å føre 

fokuset over på hvilke mulige eller fremtidige besparelser dagens investeringer i samarbeidet 

vil gi (Weiss, 1987, s. 100). Aktørene kan ved å flytte fokuset over på hvilke besparelser de 
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kan oppnå ved å slå sammen ressurser, fjerne fokuset fra de kostnader som følger med samar-

beidet.  

 

2.5 Forankring av samarbeidet 

Forankring anses som et avgjørende og nødvendig virkemiddel for å sikre at samordning og 

samarbeid faktisk skjer (Difi, 2014, s. 5). Ifølge Nesheim et al. (2019) er det nettopp avgjø-

rende med topplederstøtte, tydelig informasjon og klare styringssignaler for at tiltak, oppgaver 

og mål i samarbeidet skal bli realisert og oppnås. Videre er det særlig viktig at det utvikles 

kjennskap, forståelse og kompetanse om samarbeidets innretning, formål og eksistens innad i 

organisasjonen (Nesheim et al. 2019, s. 39). Det handler her om å sikre at samarbeidet er for-

ankret i ledelsen og i organisasjonen, hvilket igjen vil bidra til å fremme samarbeidet. 

 

Ifølge Hege Råstad Basmo (2010) innebærer forankring involvering og tilstrekkelig oppmerk-

somhet om samarbeidet i ledergruppen og organisasjonen. Forankringen skal skape eierskap 

og medansvar i alle ledd av organisasjonen. Ifølge Basmo (2010) må toppledelsen sette sam-

arbeidet på dagsorden, synliggjøre det på faste arenaer, sikre rammebetingelsene for samar-

beidet og etterspørre aktivitet, resultater og milepæler i samarbeidet. Mellomledere må ifølge 

Basmo (2010) synliggjøre og støtte samarbeidet i de enkelte enhetene, etterspørre og bruke 

samarbeidet aktivt i sin ledelse av enheten. Til slutt mener Basmo (2010) at medarbeidere må 

trekkes med gjennom dialog og andre deltakende prosesser i avdelingen.  

 

I relasjon til forankring, er det i henhold til Basmo (2010) også svært viktig at samarbeidet 

defineres og beskrives tydelig nok slik at det klargjøres hva som er oppgavene og hva som 

forventes av organisasjonen. Dette er spesielt viktig i tverretatlig samarbeid som krysser sek-

torgrenser og offentlige myndighetsområder. Difi (2014) har trukket frem hvordan hverken 

mål- og resultatstyring, statens lederlønnssystem eller tildelingsbrev prioriterer samordning og 

tverretatlig samarbeid. For å sikre at ledere i alle ledd faktisk følger opp og prioriterer samar-

beidet, er det derfor avgjørende at toppledelsen etterspør, følger opp og legitimerer samarbei-

det. For å sikre en god forankring av samarbeidet i organisasjonen anbefaler Basmo (2010) at 

det benyttes eksisterende arenaer og fora i organisasjonen hvor samarbeidet tas opp og disku-

teres. Ifølge Basmo (2010) blir samarbeidet på denne måten en del av organisasjonens rutiner 

og «daglige rytme». 
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2.6 Ledelse av og i samarbeidet 

2.6.1 Et nødvendig virkemiddel 

Ledelse blir fremhevet som et viktig og nærmest avgjørende virkemiddel for å få til samord-

ning og samarbeid (Difi, 2014, s. 54). Uten ledelse vil man ikke få initiert eller vedtatt even-

tuelle endringer i organisering, regelverk, rutiner, prosedyrer og lignende, som er nødvendig 

for å oppnå samordning (Difi, 2014, s. 54). Ledelse av og i samarbeidet burde derfor være en 

del av strategien for å fremme samarbeidet i organisasjonen. 

 

2.6.2 T-formet ledelse 

Tverretatlige samarbeid går ofte på tvers av de ordinære mål- og rapporteringslinjene i en 

organisasjon. Samarbeidet har derfor en større risiko for ikke å bli prioritert eller fulgt opp i 

organisasjonen. For å lykkes med tverretatlig samarbeid kreves det derfor mer enn bare sam-

arbeid og samhandling i organisasjonens ordinære linjer. Det kreves ledere som evner å jobbe 

også på tvers av organisasjonens linjer og avdelinger.  

 

Morten Hansen (2009) mener at vellykkede samarbeid er avhengig av det han kaller T-

formede ledere. Den T-formede lederen klarer å levere resultater innenfor sitt eget ansvars-

område (den vertikale delen av T) og skaper resultater og verdi gjennom å samarbeide med 

andre på tvers i organisasjonen (den horisontale delen av T). T-formet ledelse kan derfor 

brukes som et virkemiddel for å fremme samarbeidet i tverretatlige samarbeid. 

 

Beate Karlsen (2015) påpeker at god T-formet ledelse handler om å bry seg om «mer enn sitt 

eget». En god T-formet leder ser nytten og verdien av å samarbeide på tvers av enheter, avde-

linger og organisasjoner. Nøkkelfaktoren for god samarbeidsledelse er i henhold til Karlsen 

(2015) en vilje og evne til å redefinere hva som er suksess. På denne måten blir god samar-

beidsledelse og T-formet ledelse både en innstilling og et organisasjonsansvar hvor toppledel-

sen må legge opp til en rekruttering og lederutvikling som fremmer samarbeidsledelse.  

 

2.6.3  Yukls tre lederroller 

Gary Yukl (2012) mener at essensen i lederskap er å påvirke og legge til rette for at individu-

elle og kollektive handlinger oppnår felles mål. Lederen kan påvirke resultatene i organisasjo-

nen ved å gå inn og påvirke ulike prosesser som påvirker handling (Yukl, 2012, s. 66). For å 

kunne beskrive de ulike måtene en leder kan påvirke handlinger og utfall på, har Yukl (2013) 

utviklet en modell som kategoriser de ulike roller eller adferd som lederen kan vektlegge for å 
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påvirke resultatet. I Yukls (2013) «helhetlige modell for effektiv ledelse» kategoriseres det tre 

typer roller som ledere kan fokusere på: oppgaveorientert, relasjonsorientert og endringsorien-

tert. Ifølge Agenda Kaupang (2019) er alle de tre ledelsesorienteringene til Yukl viktig for at 

det tverretatlige arbeidet skal ha en tydelig lederforankring. 

 

I den oppgaveorienterte rollen fokuserer lederen på at det er tilstrekkelig personell, utstyr og 

ressurser for å løse oppgaven. Spesifikke handlingstrekk er blant annet at lederen bruker tid på 

planlegging og organisering av arbeidet, tydeliggjør roller, ansvar og løser arbeidsrelaterte 

problemer (Yukl, 2012, s. 69). Agenda Kaupang (2019) vektlegger at ledere har et ansvar for 

å sikre at det finnes strukturer, systemer og hensiktsmessige arenaer som ivaretar arbeidet 

med det tverretatlige samarbeidet. Samtidig må lederen innen den oppgaveorienterte rollen 

følge opp og kontrollere at arbeidet utføres som planlagt og i henhold til rutiner samt regler 

(Agenda Kaupang, 2019, s. 41). 

 

Den relasjonsorienterte rollen handler om å motivere de ansatte for å styrke identifisering og 

forpliktelse til formålet med samarbeidet (Yukl, 2012, s. 71). Yukl (2012) fremhever at lede-

ren kan fokusere på en adferd som viser støtte, anerkjennelse og bemyndiggjøring av den an-

sattes arbeid, innsats og følelser. Agenda Kaupang (2019) vektlegger her at lederen også må 

legge til rette for tilstrekkelig og god kommunikasjon om samarbeidets mål og forventinger til 

organisasjonen, samt sikre at denne kommunikasjonen når ut til alle.   

 

Den endringsorienterte rollen benyttes av ledere for å øke innovasjon, kollektiv læring og 

tilpasning til eksterne endringer (Yukl, 2012, s. 72). Å samarbeide med andre organisasjoner 

for å samordne tjenester eller oppgaveløsning innebærer å endre eller finne nye måter å arbei-

de på. Endringsledelse fremheves derfor som svært viktig for å fremme det tverretatlige sam-

arbeidet (Nesheim et al. 2019, s. 44). Lederen må gå foran og inspirere, fremsnakke og skape 

engasjement for endring, læring og innovasjon i organisasjonen og blant de ansatte (Yukl, 

2012, s. 72). Et viktig moment innen endringsorientert adferd er at lederen oppmuntrer til ny-

tenkning og legger til rette for kreativ tenkning (Agenda Kaupang, 2019, s. 41). Motstand mot 

endring er en vanlig holdning eller situasjon i organisasjoner, og det kreves mot å stå frem 

som leder og kontinuerlig advokere for endring (Yukl, 2012, s. 73).  
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2.6.4 Beslutningsstruktur og dialogisk kommunikasjon 

I enhver organisasjon må det avgjøres hvordan beslutninger skal fattes og hvilke regler som 

skal gjelde for deltakerne i organisasjonen. En beslutningsstruktur beskriver hvordan konflik-

ter, uenigheter, usikkerhet eller andre spørsmål avklares, og hvem som har rett og plikt til å 

fatte en beslutning i organisasjonen (Jacobsen & Thorvik, 2007, s. 288).  

 

I et tverretatlig samarbeid kan det raskt bli mange ledere, ulike beslutningsfora og helt ukjente 

problemer som må avklares. For å sikre at samarbeidet ikke hemmes av uklarheter, usikkerhe-

ter eller uenigheter er det viktig at det opprettes en beslutningsstruktur hvor ulike saker effek-

tivt kan løftes opp og avklares. Hvorvidt beslutningsforaene blir hemmet av diskusjon, uenig-

het og krangel eller fremmet av konstruktive dialoger og god kommunikasjon, kan ha stor 

betydning for samarbeidet som helhet.  

 

Ifølge Jacobsen og Thorvik (2007) er hierarkiet den vanligste formen for beslutningsstruktur. 

I et hierarki kan saker som er for komplekse, ukjente eller uklare løftes opp på et høyere nivå 

for å få en bindende beslutning eller avklaring. Hvor myndighet til å fatte beslutninger i hie-

rarkiet plasseres, kan ha stor betydning for et tverretatlig samarbeid. Sentralisering vil si at 

saker flyttes opp og løses av toppledelsen, mens desentralisering vil si at beslutninger tas på 

det lavest nivået i hierarkiet (Jacobsen & Thorvik, 2007, s. 80).  

 

Fordelene ved sentralisert beslutningsmakt er at det kan gi klare styringssignaler, ensartet 

praksis og forutsigbarhet i organisasjonen (Jacobsen & Thorvik, 2007, s. 81). Ifølge Mintz-

berg (1980) er sentralisering også foretrukket for å sikre en god koordinering av arbeidet. 

Sentralisering kan imidlertid føre til lav motivasjon blant de ansatte ettersom de opplever liten 

mulighet til å påvirke arbeidet eller tenke kreativt (Mintzberg, 1980, ss. 96-97).  

 

Mintzberg (1980) anbefaler derfor at beslutninger desentraliseres når organisasjoner skal løse 

oppgaver gjennom samarbeid. Ved desentralisering tas beslutningene der arbeidet og det fak-

tiske samarbeidet forekommer sier Mintzberg (1980). Når arbeidet er komplekst og sammen-

satt, bør beslutningene kunne tas fortløpende og underveis i samarbeidet, nærmest på stedet 

anbefaler Mintzberg (1980). Samtidig vektlegger Jacobsen og Thorvik (2007) at eksterne 

press i form av rettsikkerhet, krav om likebehandling og forutsigbarhet i arbeidet ofte fører 

offentlige organisasjoner mot å sentralisere beslutninger. Hvordan slike forhold og behov ba-
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lanseres i et tverretatlig samarbeid kan ha stor betydning for hvorvidt samarbeidet hemmes 

eller fremmes.  

 

Samarbeid kjennetegnes av at beslutninger og avgjørelser blir fattet gjennom forhandlinger og 

konsensus (Røiseland & Vabo, 2012, s. 23). Ifølge Judith Innes og Daid Booher (1999) er 

fordelene med konsensusbaserte beslutninger at det krever at alle aktørene blir hørt og respek-

tert samtidig som forhandlingene baserer seg på aktørenes interesser, og ikke argumenter om 

ulike standpunkt. Å bygge konsensus er en krevende prosess som tar lang tid, hvor aktører må 

møtes ansikt til ansikt og hvor alle aktører har makt i forhandlingene ettersom alle må være 

enige dersom det skal bli konsensus (Innes & Booher, 1999, s. 418). Konsensusbeslutninger 

blir ofte ansett som helt nødvendig for at et samarbeid skal fungere. Men slik Røiseland og 

Vabo (2012) kommenterer kan konsensus også føre til at mange tiltak og forslag forhandles 

bort, og de reelle beslutningene begrenses til minste felles multiplum. En for sterk konsensus-

kultur kan også være med på å hemme samarbeidet ettersom enhver part kan trenere eller 

stoppe forslag som ikke er ønskelige.  

 

Bang og Middelfart (2010) fremhever at det er avgjørende at ledergrupper utvikler en dialo-

gisk kommunikasjon. Dette slik at de kan overkomme saks- og relasjonskonflikter mellom 

samarbeidets medlemmer som ofte kan oppstå i et samarbeid. I en dialog vil partene i samta-

len prøve å lære av hverandre, utforske og sette seg inn i de andres synspunkter, akseptere 

forskjeller og holde igjen egne vurderinger og slutninger (Bang & Middelfart, 2010, s. 5). En 

dialog skiller seg fra en diskusjon eller debatt ved at man i en dialog ikke er ute etter å vinne 

frem med sitt eget synspunkt eller argument. Dialogisk kommunikasjon hvor aktørene lytter 

til hverandre, prøver å forstå hverandres synspunkter og perspektiver vil kunne fremme et 

samarbeid og bidra til bedre konsensusbeslutninger (Bang & Middelfart, 2010, s. 13). 

 

2.7 Kunnskapsdeling og organisasjonslæring  

Å legge til rette for læring og kunnskapsdeling er viktig for å kunne fremme det tverretatlige 

samarbeidet i organisasjonen. Når organisasjoner samarbeider er det fordi de ønsker å oppnå 

noe de ellers ikke ville gjort alene. Enten aktørene skal løse en oppgave, et problem eller for-

valte et gode vil et tverretatlig samarbeid innebære at aktørene gjør endringer i sine virksom-

heter. Dette vil kreve at aktørene tar til seg ny kunnskap og lærer nye ferdigheter. For å frem-

me det tverretatlig samarbeidet er det derfor viktig at aktørene legger til rette for kunnskaps-

deling og organisasjonslæring.  
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Ifølge Jacobsen (2016) er det en tendens for at mye av den kunnskapen som utvikles i pro-

sjekter blir liggende i prosjektgruppen og ikke blir spredt videre. Når arbeidsgruppen eller 

prosjektet er ferdig og oppløst, kan den kunnskapen og læringen som gruppen har opparbeidet 

fort forsvinne med gruppen. Å legge til rette for kunnskapsdeling fra prosjekter er derfor av-

gjørende for at man skal oppnå læring på organisasjonsnivå (Nesheim & Hunskaar, 2014, s. 

1418). Det kan sies å ha forekommet organisatorisk læring når «organisasjonen tilegner seg 

ny kunnskap, og endrer sin adferd på grunnlag av denne kunnskapen» (Jacobsen & Thorsvik, 

2009, s 319).  

 

Det kan skilles mellom tre former for organisasjonslæring. Enkelkretslæring innebærer læring 

hvor organisasjonen kun justerer eksisterende prosedyrer og rutiner for å rette opp i feil og 

avvik (Kaufman & Kaufman, 1996, s. 194). Enkelkretslæring løser ofte den situasjonen man 

står ovenfor der og da, men ikke den underliggende årsaken til situasjonen. Ved enkelkretslæ-

ring forekommer det heller ikke organisasjonslæring (Tucker & Edmondson, 2003, s. 60).  

 

En annen form for organisasjonslæring er ved dobbelkretslæring. Ved dobbelkretslæring vil 

aktørene stille spørsmål ved grunnpremissene for den jobben de gjør og se etter mulige feil 

eller mangler i måten arbeidet gjøres (Kaufman & Kaufman, 1996, s. 194). Det er behov for at 

ansatte og ledere stiller spørsmål til hvorfor de gjør som de gjør, hva som kan gjøres bedre og 

hvorfor de situasjoner eller problemer de opplever oppstår. For at det skal forekomme dob-

belkretslæring trekker Tucker og Edmondson (2003) frem at det er nødvendig å legge til rette 

for et miljø hvor det er trygt å snakke om feil og problemer. Kun ved dobbelkretslæring kan 

det forekomme radikale eller ordentlige endringer som skaper organisasjonslæring mener 

Kaufman og Kaufman (1996). En dobbelkretslæring vil kunne fremme samarbeidet ved at det 

åpner for en vilje til å se på hvordan aktørenes egne rutiner, prosedyrer og regler kan endres 

fremfor å beskytte eget status-quo. 

 

Ifølge Chris Argyris og Donald Schon (1996) finnes det en tredje form for læring som kan 

forekomme innen både enkel- og dobbelkretslæring. Agyris og Schon (1996) kaller denne 

formen for deuterolæring eller «å lære å lære». Deuterolæring er en andrehåndslæring hvor 

organisasjonen kritisk eller systematisk gjennomgår de formelle læringssystemer og endrer 

dem på bakgrunn av erfaringer og tilbakemeldinger fra medlemmene i organisasjonen (Agyris 

& Schon, 1996, s. 28). De formelle læringssystemene består av for eksempel ulike fora for 
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kommunikasjon og informasjon som faste møter, rutiner, prosedyrer og regler. Et viktig pre-

miss i deuterolæring er at det forekommer en refleksjon, og endring i prinsippene som ligger 

til grunn for læringen i organisasjonen. Når vi stiller spørsmål med meningen med de lærings-

systemene og den kunnskapen som vi får ut av læringen, så forekommer det deuterolæring 

(Glosvik. 2002, s. 121).  

 

For at det tverretatlig samarbeid skal bidra til organisasjonslæring blant deltakerne er det be-

hov for at aktørene øker det Wesley Cohen og David Levinthal (1990) omtaler som absorp-

sjonskapasitet. Begrepet absorpsjonskapasitet bygger på organisasjonslæring, men fokuserer i 

større grad på hvorvidt organisasjonen klarer å spre og dele kunnskap internt. Alle organisa-

sjoner absorberer kunnskap, enten det er fra omgivelsene eller internt, men ifølge Cohen og 

Levinthal (1990) er organisasjonens absorpsjonskapasitet avhengig av i hvilken grad organi-

sasjonen klarer å dele kunnskapen med enheter eller avdelinger som er «langt fra» det stedet 

hvor kunnskapen oppstod eller kom inn i organisasjonen. For å klare å dele informasjon og 

kommunikasjon internt i organisasjonen, blir man avhengig av såkalte grensekryssere som har 

som ansvar for å overvåke, innhente kunnskap og informasjon som er viktig for andre avde-

linger og enheter (Jacobsen, 2016, s. 103). Paul Carlile (2004) trekker frem at det kan benyttes 

grenseobjekter som for eksempel modeller, dokumenter, rapporter, tegninger, prototyper eller 

lignende. For at grenseobjektene skal kunne videreformidle sin kunnskap må de spres videre 

til andre aktører. Fraværet av slik videreformidling vil være hemmende for kunnskapsdeling-

en i samarbeidet.  

 

2.8 Horisontale strukturløsninger 

Horisontale strukturløsning omhandler hvordan samarbeidet struktureres og hvordan aktørene 

kan legge til rette for at de internt kan ivareta sine forpliktelser til samarbeidet. For å ivareta 

oppgaver som ikke kan koordineres gjennom vanlig standardisering, linjeledelse eller plan-

legging, mener Mintzberg (1983) at organisasjoner er avhengig av å utvikle horisontale for-

bindelser. Hovedformålet med ulike horisontale forbindelsesformer er å sikre koordinering av 

oppgaver, problemer og spørsmål som går på tvers av avdelinger og enheter internt i organisa-

sjonen (Mintzberg, 1983, s. 82). Slike forbindelser skal sikre at koordinering forekommer 

gjennom gjensidig tilpasning innenfor organisasjonens formelle strukturer (Mintzberg, 1983, 

s. 82). Det kan antas at fraværet av eller svake forbindelser vil hemme samarbeidet ettersom 

saker, oppgaver og spørsmål ikke blir like godt koordinert eller fremmet internt hos deltaker-

ne.   



25 

 

 

Bruk av prosjekter, programmer eller arbeidsgrupper regnes av Jacobsen (2004) som en av de 

sterkeste horisontale forbindelsesformene. Innføring av program eller prosjekter der prosjekt-

lederen må dele prosjektdeltakerne med andre ledere, nærmer seg det Mintzberg (1983) kaller 

en matrisestruktur. En matrisestruktur består av to deler: en basisstruktur og prosjekter.  

 

Basisstrukturen er den enheten og organisasjonen hvor den ansatte hører hjemme i kraft av sin 

faste stilling, samtidig som de utfører arbeid i ulike prosjekter (Jacobsen & Thorsvik, 2007, s. 

72). Matrisestrukturer er ansett som den mest effektive organiseringen for å koordinere komp-

lekse gjensidige avhengigheter mellom ulike enheter, men det er også kjent for å skape flere 

utfordringer i henhold til stabilitet, lojalitet, ledelse og myndighet (Mintzberg, 1983, s. 85). I 

en matrisestruktur vil den ansatte måtte forholde seg til flere ledere, linjer og lojaliteter samti-

dig. På den ene siden har den ansatte sin vanlige linjeleder i sin basisstruktur, men samtidig 

vil den ansatte måtte forholde seg til krav, forventninger og beskjeder fra sin prosjektleder 

eller prosjektgruppe. Slike situasjoner skaper ifølge Jacobsen (2016) det som kalles en lojali-

tetskonflikt hvor den ansatte opplever krysspress og en dual lojalitet mellom linjeleder og 

prosjektleder. 

 

Dual lojalitet er ofte grunnlag for mye frustrasjon og konflikt i møte med matrisestrukturer, og 

Mintzberg (1983) selv poengterer at en matrisestruktur krever at ledere og ansatte utvikler 

utmerkede interpersonlige ferdigheter, og en stor toleranse for usikkerhet og tvetydighet. Iføl-

ge Knight (1976) ender ulike matrisestrukturer ofte opp med at det brukes mye mer tid i møter 

og diskusjoner enn man finner i enklere organisasjonsstrukturer. Andre svakheter ved matri-

sestrukturer er at det fort kan bli uklare ansvars- og myndighetsforhold (Jacobsen & Thorsvik, 

2007, s. 72). Det oppstår ofte problemer ettersom prosjektleder og linjeleder har lik makt og 

autoritet, gjerne ved at bestemte ressurser og personell deles mellom prosjektleder og basisor-

ganisasjonen (Gailbraith, 1971, s. 36). Slike former for delt ledelse som Gailbraith (1971) tar 

opp kan skape mye frustrasjon mellom prosjektleder og linjeleder. Hvor mye tid og ressurser 

linjelederen kan avse til prosjektet fra sine ansatte eller hvor mye prosjektlederen kan forvente 

å få avsett fra linjelederen, er prioriteringshensyn som ofte kan bli vanskelige ved matrise-

strukturer. Hvis ikke samarbeidet finner gode former for å løse ulike matriseproblemer som 

for eksempel dual lojalitet, kan slike forhold virke hemmende på samarbeidet mellom aktøre-

ne.   
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2.9 Tillit 

I mye litteratur om samarbeid vektlegges behovet for tillit som avgjørende for et samarbeids 

suksess. Tillit kan sees som et svar på den kompleksiteten og usikkerhet som omgir et samar-

beid. Tillit handler om de forventinger deltakerne har til samarbeidet og de andre deltakernes 

adferd i samarbeidet (Røiseland & Vabo, 2012, s. 80). Røiseland og Vabo (2012) betegner 

også tillit som en tro på at de investeringer man gjør i samarbeidet vil gi avkastninger senere, 

og at de andre deltakerne ikke vil opptre opportunistisk. Huxham og Vangen (2005) mener 

videre at tillit innebærer at man tør å være sårbar og ta en risiko ved å investere i samarbeidet. 

Aktørene som har stor tillitt til hverandre vil tørre å satse på samarbeidet og gjøre investe-

ringer basert på tiltroen til de andre, hvilket vil fremme samarbeidet.  

 

Tillit utvikles over tid gjennom langvarige relasjoner og dialog som fremmer forståelse for de 

ulike organisasjonenes oppgaver, kulturer og tenkemåter (Nesheim et al. 2019, s. 44). I et 

samarbeid hvor deltakerne har tillit til hverandre, vil kommunikasjonen være mer åpen, og det 

vil være mindre strategisk adferd, færre konflikter og et høyere engasjement (Jacobsen, 2016, 

s. 85). En utfordring med å skape tillit er at det tar tid og krever en viss stabilitet blant delta-

kerne. Huxham og Vangen (2005) mener tillitsbygging er en syklisk prosess som må skapes 

gjennom gjentatte interaksjoner.  

 

2.10 Normer og verdier 

Jacobsen (2016) anbefaler at det tas sikte på å skape felles normer og verdier blant aktørene i 

samarbeidet. Felles verdier og normer bidrar til at det eksisterer en høy grad av tillit blant del-

takerne i samarbeidet, som igjen gjør at deltakerne stoler på at de andre gjør det de skal gjøre 

og at de gjør arbeidet ordentlig. På denne måten kan mye koordinering og arbeid nettopp skje 

uten direkte kontakt (Jacobsen, 2016, s. 89). Behovet for styring, strenge rutiner og kontroller 

vil være mindre hvis det eksisterer felles normer og verdier. Alle vet hva som forventes og 

kreves, og alle vet hva som skal gjøres når og hvordan. 

Av avgjørende normer som fremmer samarbeid trekker Jacobsen (2016) frem: 

- Felles skjebne hvor aktørene opplever at de er gjensidige avhengige av hverandre for å 

lykkes. 

- Samhold ved at aktørene opplever gruppen eller samarbeidet som en naturlig enhet 

hvor de føler seg hjemme. 
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- Engasjement ved at medlemmene er villige til å yte ekstra for gruppen og samarbeidet. 

- Tillit ved at aktørene føler at de kan stole på hverandre. 

Slike felles normer kan fort bli vanskelig å etablere i et stort tverretatlig samarbeid hvor det er 

deltakelse fra mange forskjellige ledere og ansatte. Jacobsen & Thorsvik (2007) påpeker alli-

kevel at normer og verdier kan formaliseres i ulike regler, rutiner og formelle etiske standar-

der som organisasjonen skal følge. Ulike former for styringsdokumenter, mandater og opp-

dragsbrev kan i et samarbeid fungere som slike formaliseringer av normer.  

 

2.11 Oppsummering - Hva hemmer eller fremmer samarbeid? 

I den foregående teoretiske gjennomgangen har det blitt trukket frem flere ulike forhold som 

kan bidra til å både hemme og fremme et tverretatlig samarbeid. Den teoretiske gjennom-

gangen kan bære preg av å være en eklektisk fremleggelse, men den er ikke ment som et full-

stendig rammeverk for å analysere tverretatlige samarbeid. Hovedformålet med kapitlet har 

vært å fremheve ulike forhold som aktørene til en viss grad har mulighet til sammen å påvirke 

for å fremme, eller hemme, det tverretatlige samarbeidet. Basert på den foregående teoretiske 

fremleggelsen er det mulig å trekke frem en rekke viktige forhold som kan virke fremmende 

eller hemmende på samarbeidet.  

 

I møte med gjenstridige problemer er det viktig at det tverretatlige samarbeidet utvikler og 

opprettholder en felles problemforståelse. Det er avgjørende at det finnes tilgjengelige ressur-

ser i samarbeidet, men det er ikke en forutsetning at dette er ressurser av en økonomisk art. 

Aktørene bør først og fremst oppleve at de både kan bidra i og tjene på å delta i samarbeidet. 

En god forankring av samarbeidet er avgjørende for å fremme samarbeidet internt i egen or-

ganisasjon. Forankring sikrer at organisasjonen vet om og kjenner til samarbeidet, noe som er 

viktig når oppgaver går på tvers av organisasjonsenheter slik som i tverretatlige samarbeid.  

 

Ledelse er et nødvendig og viktig virkemiddel for å fremme samarbeidet. T-formet ledelse 

sier at det må finnes vilje og interesse hos organisasjonen til å redefinere hva som regnes som 

suksess og god ledelse. Hvilken ledelsesorientering som er fremtredende blant lederne i møte 

med samarbeidssituasjoner kan fortelle noe om hvordan lederen møter samarbeidsrelaterte 

oppgaver og spørsmål. De aller fleste samarbeid innebærer at aktørene må endre deler av sin 

virksomhet. Av den grunn fremheves nødvendigheten av endringsledelse. 

 



28 

 

Om beslutningene er sentralisert eller desentralisert i samarbeidet vil kunne ha betydning for 

fremdriften i samarbeidet. Det er flere forhold som trekker offentlige organisasjoner mot 

sentralisering, mens det samtidig anbefales en desentralisering av beslutninger når arbeidet 

skal løses gjennom samarbeide. Konsensusbeslutninger kan hemme et samarbeid hvis forslag 

og beslutninger ender opp som minste felles multiplum. Dialogisk kommunikasjon kan frem-

me samarbeidet ved at beslutningssituasjoner går fra å være diskusjoner til konstruktiv dialog.  

 

Å legge til rette for kunnskapsdeling og organisasjonslæring er viktig om aktørene skal oppnå 

varige endringer gjennom samarbeidet. Gjennom å legge til rette dobbelkrets- og deuterolæ-

ring og øke organisasjonens absorpsjonskapasitet kan samarbeidet fremmes. Ulike grenseob-

jekter som dokumenter, rapporter eller andre informasjonsformidlende kilder må også deles 

blant aktørene.   

 

Horisontale strukturløsninger betegner måten samarbeidet kan organiseres mellom aktørene. 

Ved bruk av prosjekt- eller programorganiseringer oppstår det ofte en matrisestruktur. Matri-

seproblemer som dual lojalitet og delt ledelse kan hemme det tverretatlig samarbeidet. I sam-

arbeid anses tillitt som et svar på den usikkerhet og kompleksitet som følger med samarbeidet. 

Tillit, felles normer og verdier blant aktørene vil fremme samarbeidet og det vil være større 

vilje til å gjøre investeringer og satsninger innenfor rammene av det tverretatlige samarbeidet.  

 

De gjennomgåtte forhold vil anvendes videre i analysekapitlet for å kunne belyse oppgavens 

problemstilling om hvordan det tverretatlige samarbeidet i «0-24 samarbeidet» hemmes eller 

fremmes. På denne måten kan det utledes hvorvidt aktørene i «0-24 samarbeidet» har lagt til 

rette for å ivareta samarbeidet, og hvordan dette har påvirket kvaliteten i samarbeidet.  
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3 METODE 

 

3.1 Metodisk tilnærming og undersøkelsesopplegg 

«Metodevalg er et kunnskapsvalg» skriver Karin Widerberg (2010). Ulike metoder og analy-

semåter vil gi opphav til ulike typer kunnskap og forskjellige metodiske tilnærminger vil gi 

ulike svar (Widerberg, 2010, s. 232). I denne studien har jeg vært ute etter kunnskap om opp-

levelser, erfaringer og meninger eller det som Sørhaug (1996) kaller «tykke beskrivelser» av 

hva som påvirker samarbeid. Spesielt viktig har det vært å få tak i hvordan ledere som har hatt 

ansvar for å styre og lede «0-24 samarbeidet» har opplevd og erfart ulike forhold, situasjoner 

og strukturer som fremmende eller hemmende for samarbeidet. Det ble derfor valgt å benytte 

en kvalitativ metode ved bruk av dybdeintervjuer av ulike ledere i «0-24 samarbeidet».  

 

Som Jacobsen (2015) bemerker, er kvalitative metoder hensiktsmessig når man ønsker å få 

frem utfyllende og mer nyanserte beskrivelser fra enkeltindivider. At kvaliteten og effektivite-

ten i et samarbeid kan påvirkes av relasjonelle og mellommenneskelige forhold, hadde også 

betydning for valget av en kvalitativ tilnærming. Fordelene ved intervjuet som undersøkel-

sesmetode, er at det gir en rikere og større tilgang til informantenes erfaringer, beskrivelser og 

meninger samtidig som det gir meg som forsker muligheten til å følge opp spennende temaer, 

tanker eller eksempler som informantene kan komme med. Det er akkurat gjennom denne 

muligheten til å kunne utforske og belyse forskjellige temaer at Sørhaugs (1996) tykke be-

skrivelser kommer til rette ved at man kan få belyst hvem eller hva som gjør «hva med hvem, 

når, hvor, hvordan – og forhåpentligvis dermed også hvorfor». Mer presist: Hva påvirker 

samarbeidet? 

 

Denne oppgavens tema kunne fullt ut blitt utforsket ved hjelp av kvantitative metoder med 

bruk av for eksempel spørreundersøkelser. Dette ville gitt muligheten til å generalisere og 

overføre mine funn eller utvikle mulige hypoteser. Allikevel har ambisjonene for denne stu-

dien hverken vært å kunne generalisere funn eller utvikle hypoteser, noe som også har påvir-

ket oppgavens metodevalg (Gripsrud, Olsson & Silkoset, 2004, s. 58). Samtidig er det som 

Bernt Flyvbjerg (2006) har bemerket at generalisering ikke i seg selv bør være et mål på 

hvorvidt man kan utlede kunnskap eller innsikt om et tema. Styrken i et eksempel eller en 

case som grunnlag for videre utvikling av kunnskap, er ifølge Flyvbjerg (2006) undervurdert.  
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I arbeidet med denne oppgaven har jeg vært bevisst det Album kaller det metodiske «budska-

pet» hvor metode og problemstillingen må stå til hverandre, har jeg samtidig latt nysgjerrighet 

og ny kunnskap være med i utviklingen av oppgaven (Album, 2010, s. 267). Særlig har jeg i 

møte med viktige kontaktpersoner fått hjelp til å spisse og fokusere oppgavens tema og 

problemstilling. I starten av mitt arbeid var oppgavens fokus rettet mer mot ledelse i «0-24 

samarbeidet». Ved den videre utarbeidelsen av intervjuguide og samtale med veileder ble 

oppgaven omdirigert mot et mer helhetlig syn på samarbeidet i «0-24 samarbeidet», nettopp: 

hva fremmet og hemmet samarbeidet i mer generell skala, og hvor ledelse kun var ett av ele-

mentene. Sånn sett har denne oppgaven blitt utviklet over tid, og den har ikke hatt en strøm-

linjeformet prosess. Etter mitt syn har dette likevel ikke har hatt noen negativ påvirkning på 

studien. Jeg anser det heller ikke å ha påvirket holdbarheten i mine funn og slutninger i og 

med at oppgavens fokus var klar ved påbegynnelsen av intervjuene.  

 

3.2 Valg av case  

Denne studien er en kvalitativ casestudie av samarbeid mellom deltakerne i «0-24 samarbei-

det». Casestudier kjennetegnes av å være undersøkelser som er avgrenset i tid og rom og med 

få undersøkelsesenheter (Tjora, 2013, s. 219). Styrken ved casestudiet er at forskeren kan be-

grense, avgrense og spisse studien innenfor det som er temaet for undersøkelsen.  

 

I denne studien ble «0-24 samarbeidet» valgt som case fordi det ga meg muligheten til å av-

grense undersøkelsen til fenomenet samarbeid mellom offentlige organisasjoner, samt under-

søke nærmere hva som fremmer eller hemmer samarbeid i et allerede pågående samarbeid. 

Spesielt avgjørende var det at jeg kunne få et «stillbilde» av hvordan samarbeidet så langt 

hadde forløpt og utviklet seg frem til det øyeblikket jeg startet mine intervjuer. Dette var sær-

lig interessant ettersom «0-24 samarbeidet», på det tidspunkt jeg startet mine undersøkelser, 

hadde kommet halvveis i sin normerte levetid på fem år. På bakgrunn av erfaringene med 

samarbeidet så langt ønsket deltakerne nå å endre på strategi og styringsdokumenter for pro-

grammet, noe som gjorde det relevant og meget spennende å få et innblikk i deltakernes sub-

jektive opplevelser og erfaringer av samarbeidet. Ved å kunne intervjue et fåtall sentrale lede-

re i «0-24 samarbeidet» håpet jeg å kunne avdekke det generelle og det mer partikulære med 

samarbeidet. En slik tilnærming er noe som oppfordres til alle som skal utføre casestudier 

(Heyett, Kenny & Dickson-Swift, 2014. s. 9). På denne måten kan detaljer, nyanser og egen-

skaper ved hemmende og fremmende faktorer for samarbeid mellom offentlige organisasjo-

ner, få en tykkere og mer innholdsrik beskrivelse.  



31 

 

 

3.3 Tilgang til feltet og rekruttering av informanter 

Gjennom min kontaktperson hos Difi, som tidligere hadde foretatt følgeforskning av «0-24 

samarbeidet», fikk jeg tilgang inn i samarbeidet. I kraft av Difis rolle med å støtte og følge 

opp arbeidet i «0-24 samarbeidet», hadde flere ansatte i Difi kjennskap til og god kontakt med 

flere deltakere i «0-24 samarbeidet». Dette ga meg den nødvendige legitimiteten og tyngden 

jeg var avhengig av i det videre arbeidet med å kontakte informanter og avtale intervjuer.  

 

Gjennom kontaktpersonen hos Difi ble jeg satt i kontakt med lederen av sekretariatet for «0-

24 samarbeidet». I møte med i sekretariatslederen fikk jeg inngående innføring i status for «0-

24 samarbeidet» og hjelp til å velge ut informanter. Møte med sekretariatslederen var svært 

nyttig for oppgaven da det først var her jeg fikk vite at «0-24 samarbeidet» hadde kommet til 

et punkt hvor deltakerne ønsket, og vurderte det som nødvendig å gjøre strategiske endringer i 

programmet. Det var en fordel å ha en innfallsvinkel som var relevant og dagsaktuell for del-

takerne i «0-24 samarbeidet», ettersom dette kunne øke interessen og engasjementet for å stil-

le opp. Jeg opplevde ikke å være i fare for «metodologisk tilpasning» av oppgaven for å få 

innpass hos informantene (Bengry, 2018, s. 7). Å velge en innfallsvinkel som fanget opp-

merksomhet og dagsaktuell utvikling i samarbeidet, kan heller sees som en fordel ved at det 

gjør undersøkelsen mer faglig interessant og givende, også for informantene selv. 

 

Berg (2010) bemerker at det er svært viktig at informantene som velges ut er passende for det 

som undersøkes. Og ifølge Jacobsen (2005) bør rekruttering og seleksjon av informanter fore-

tas i henhold til hva slags informasjon man er ute etter. For denne oppgaven ble det gjort et 

strategisk utvalg basert på utvalgskriteriene: ledere som deltar i eller har deltatt i «0-24 sam-

arbeidet», enten gjennom å sitte i styringsgruppen, lede(t) en arbeidsgruppe eller ledere som 

har hatt medarbeidere med i en arbeidsgruppe. På denne måten ville utvalgskriteriene dekke 

et bredt spekter av ledelsesnivåer og ansvarsområder i «0-24 samarbeidet». Jeg valgte å re-

kruttere de faste representantene i styringsgruppen for «0-24 samarbeidet» og å supplere med 

ulike avdelingsledere i de forskjellige direktoratene.  

 

Fordelen ved å velge de faste representantene i styringsgruppen var at dette var ledere som 

hadde det daglige og løpende ansvaret for å lede, styre og koordinere deres direktorats delta-

kelse i «0-24 samarbeidet». Styringsgruppen er i tillegg det øverste beslutningsorganet i «0-24 

samarbeidet», noe som gjorde at alle konflikter, problemer eller uenigheter ville bli tatt opp 
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her. De faste representantene var også lederne som hadde blitt enige om å gjøre strategiske 

endringer og som på mange måter selv har erfart og opplevd hvilke faktorer som fremmet 

eller hemmet samarbeidet mellom direktoratene.  

 

Videre ble det valgt å supplere med andre avdelingsledere fordi det ville gi muligheten til å se 

nærmere på hvordan samarbeidet opplevdes på ulike ledelsesnivåer. Selv om dette ikke ville 

være nok til å gjøre en komparativ analyse, anså jeg det likevel som svært interessant å se om 

det fantes noen felles eller motstridende opplevelser i de ulike nivåene. Et annet viktig poeng 

var at avdelingslederne ville være nærmere «bakken» i det faktiske arbeidet i arbeidsgruppene 

og forhåpentligvis derfor kunne komplementere eller bidra til andre beskrivelser av hva som 

fremmer eller hemmer samarbeidet.   

 

Etter samtale med sekretariatslederen ble det utarbeidet en liste over alle de faste representan-

tene i «0- 24 samarbeidet», samt en liste over to til tre aktuelle avdelingsledere fra de forskjel-

lige direktoratene. Min kontaktperson og sekretariatslederen ga meg viktige råd og veiledning 

i hvordan jeg burde gå frem for å få kontakt med de ulike lederne samtidig som de så over 

utsendinger av epost til informantene med informasjonsskriv og invitasjon til å delta i intervju 

(vedlegg 3). Sekretariatslederen hadde på forhånd fått aksept for at jeg kunne kontakte dem, 

hvilket styrket min troverdighet når de ble kontaktet av meg. I tillegg opplevde jeg det som en 

ytterligere hjelp at lederne allerede var gjort oppmerksom på mitt arbeid og vinkling på opp-

gaven. Dette gjorde at jeg ikke opplevde å være sosial outsider eller få det Bengry (2018) kal-

ler en «kald» eller kjølig tilgang til feltet. Jeg opplevde istedenfor at informantene forventet at 

jeg tok kontakt og var godt informert om mitt arbeid.  

 

Min kontaktperson og sekretariatslederen opptrådte på mange måter som portvakter som åp-

net dørene inn til «0-24 samarbeidet» og satte meg i kontakt med ulike ledere. Slike portvak-

ter er personer som gir forskeren tilgang til feltet som skal undersøkes (Hammersley & Atkin-

son, 2007, s. 93). Portvaktene viste seg å være til uvurderlig hjelp da de begge to ga meg den 

nødvendige legitimitet og tilliten jeg var avhengig av for å få lederne til å sette av tid til in-

tervjuer og ikke minst akseptere å bli intervjuet.  

 

3.4 Utarbeidelse av intervjuguide  

Intervjuguiden (vedlegg 1) ble utarbeidet i henhold til oppgavens problemstilling, samt den 

kunnskap og forskning jeg allerede hadde tilegnet meg om samarbeid og «0-24 samarbeidet». 
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Spesielt hadde følgeforskningen utført av Difi (2016) allerede redegjort for mange utfordring-

er og påvirkende faktorer for samarbeidet i «0-24 samarbeidet». Sammen med bidragene fra 

Knudsen (2004), Jacobsen (2004), Peters (2015), Bouckaert, Peters og Verhoest (2010) hadde 

jeg dannet et teoretisk forarbeid som gjorde at spørsmålene i intervjuguiden «ikke var tatt ut 

av luften», men forankret i tilgjengelig teori og empiri (Widerberg, 2010, s. 224).  

 

I samråd med veileder valgte jeg å basere intervjuguiden på større temaer som i teori og 

forskning ble fremhevet som påvirkende faktorer for samarbeid. Innenfor de ulike temaene 

valgte jeg å ha mer konkrete spørsmål, men samtidig legge til rette for en åpen og fri samtale 

om temaene. Intervjuguiden la dermed opp til semistrukturerte intervjuer, hvor informantene 

selv kunne utbrodere og gå utenfor spørsmålenes rammer om de ønsket (Berg, 2009, s. 107). 

Semistrukturerte intervjuer gir mulighet for spontanitet og en større frihet til informantene til 

å engasjere seg i temaene og spørsmålene som stilles. Som Widerberg (2010) skriver er det en 

feiltakelse å tro at intervjuguiden må følges slavisk for at man skal kunne sammenligne eller 

generalisere funnene fra intervjuene. Det kan nettopp være slik at det er svært ulike ting som 

påvirker forskjellige deltakere i et samarbeid, og en slavisk oppfølging av intervjuguiden kan 

dermed føre til at man ikke måler det man har til hensikt å måle (Widerberg, 2010, s. 225). 

Det er allikevel viktig at alle temaer og spørsmål gås igjennom med alle informanter, men 

ikke nødvendigvis i den samme rekkefølgen (Widerberg, 2010, s. 225). 

 

Før intervjuene gjennomgikk jeg intervjuguiden med veileder og kontaktpersonen, hvilket 

bidro til en kvalitetssjekk av temaer og spørsmål. Særlig hjalp kontaktpersonen med å sikre at 

spørsmålene og temaer var relevante og forståelige for informantene. Det er fort gjort å utar-

beide en intervjuguide basert på fagspråk eller akademisk kansellistil som ikke nødvendigvis 

er forståelig for den som intervjues.  

 

Intervjuguiden ble strukturert i henhold til de tre ulike faser som Tjora (2013) beskriver. Det 

første spørsmålet og temaet var tiltenkt som et oppvarmingsspørsmål for å gjøre informanten 

og meg selv komfortable og trygge på hverandre i intervjusituasjonen. I den andre fasen øns-

ket jeg å gå dypere og stille mer konkrete spørsmål rundt informantens opplevelse av ulike 

faktorer og samarbeidet. Dette ville kreve litt mer av informantene. I den siste fasen ønsket 

jeg å avslutte intervjuet med noen enklere og mer åpne spørsmål slik at vi fikk mulighet til å 

avslutte intervjuet, og om nødvendig, følge opp temaer som informanten nevnte i fasen før. 
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Til slutt anbefalte veileder sterkt at jeg la til et siste spørsmål, om det var noe informanten 

selv mente burde blitt tatt opp, utdypes eller nevnes ytterligere. 

 

3.5 Intervjusituasjonen 

Intervjuene ble gjennomført som individuelle dybdeintervjuer. Dybdeintervjuer ble valgt et-

tersom det er velegnet for å få tak i individuelle meninger, tanker og holdninger hos informan-

tene. Gripsrud, Olsson & Silkoset (2004) anbefaler også individuelle intervjuer hvis temaene 

eller spørsmålene som stilles er sensitive. Jeg opplevde ikke temaene eller spørsmålene mine 

som særlig sensitive, men fordi det her var spørsmål om samarbeid og relasjoner mellom 

mennesker, var jeg bevisst på at noen informanter kunne være avholdende eller beskjedne i 

sine svar.  

 

Alle intervjuene ble foretatt på informantens arbeidsplass da dette var den mest praktiske ord-

ningen for informantene. Å benytte informantenes arbeidsplass var også fordelaktig i henhold 

til tid da intervjuene foregikk innenfor vanlig arbeidstid. Samtidig utgjør arbeidsplassen gjer-

ne et sted hvor informantene er kjent og føler seg komfortable, noe som kan bidra til å skape 

mer avslappede rammer rundt intervjusituasjonen. Ettersom konteksten hvor intervjuet gjen-

nomføres alltid kan påvirke intervjuet, ble dette sett på som en fordel (Jacobsen, 2015, s. 147).  

 

På forhånd hadde alle informantene mottatt en invitasjon til å delta i intervjuene sammen med 

en beskrivelse av oppgavens tema og problemstilling. I tillegg brukte jeg også litt tid på star-

ten av intervjuet til å gå igjennom oppgavens tema og problemstilling. Jeg innhentet også 

samtykke til å ta opp intervjuene på båndopptaker muntlig på starten av hvert intervju. Ingen 

informanter hadde noen innsigelser mot dette, og det ble presisert at alle eventuelle sitater fra 

intervjuet ville anonymiseres og behandles konfidensielt.  

 

Varigheten på intervjuet var estimert til 50 minutter, som jeg på nytt informerte om på starten 

av intervjuet. I alle intervjuer overholdt jeg denne tiden. Når våre tilmålte 50 minutter var 

over, ga jeg beskjed om at vi nå hadde gått over den avtalte tiden.  

 

Berg (2009) anbefaler at man aldri starter et intervju «kald». Det anbefales at man bruker et 

par minutter til å småprate med informanten og varme opp slik at begge parter føler seg kom-

fortable med hverandre og situasjonen. I mine intervjuer oppdaget jeg hvor viktig og avgjø-

rende det var å få tilbud om en kopp kaffe. Ettersom kaffemaskiner gjerne er plassert i åpne 
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fellesrom i de fleste kontorlokaler, ble gåturen til kaffemaskinen en ypperlig «ice-breaker» for 

informanten og meg hvor vi kunne småprate om alt fra både oppgaven til mer uformelle te-

maer. Dette var med på å bygge opp en trygghet og komfortabel ramme allerede før vi satt oss 

ned i møterommet.  

 

Jeg opplevde alle informantene som svært ivrige og engasjerte i temaet og det å fortelle om 

«0-24 samarbeidet». Ifølge Tjora (2012) tar det gjerne to til tre intervjuer før forskeren føler 

seg sikker nok på spørsmålene, til at man klarer å løsrive fra intervjuguiden og følge opp te-

maer som dukker opp underveis i intervjuet. Jeg kjente tydelig på nervøsiteten i det første 

intervjuet, men ettersom informantene allerede fra start av var såpass åpne og interessert i å 

fortelle om sine erfaringer svant nervøsiteten raskt bort. Intervjusituasjonen opplevdes mer 

som en åpen samtale forankret i de temaer og spørsmål som var i intervjuguden (Tjora, 2013, 

s. 104). Den store styrken ved å holde en mer åpen samtale var at jeg opplevde at informante-

ne dro frem de samme historiene, eksemplene og situasjonene fra samarbeidet. På denne må-

ten ble disse historiene grunnlag for videre samtale, spørsmål og refleksjon rundt hva som 

påvirket samarbeidet.  

 

3.6 Databehandling 

3.6.1 Transkribering og analyse 

Transkriberingen av intervjuene ble gjort så raskt som mulig etter intervjuet. Jeg ønsket å 

transkribere mens intervjuet fortsatt var «ferskt» i minnet. For å bevare meningsinnholdet fra 

intervjuet ble intervjuet transkribert verbatim og så ordrett som mulige. Samtidig finnes det 

følelsesuttrykk, lyder og kroppsspråk som kun er meningsbærende i sammenheng med kon-

teksten og det som sies. Uttrykk og kroppsspråk som latter, usikkerhet eller for eksempel suk-

king er menneskelige sosiale koder som bidrar til å forsterke eller utdype det som sies. I mine 

transkripsjoner noterte jeg derfor slike uttrykk for å bevare meningsinnholdet i utsagnet.  

 

Å analysere innebærer å lete etter naturlige forekomster av hendelser, situasjoner, egenskaper 

eller lignende i datamaterialet. Med andre ord handler det om å lete etter likheter, forskjeller, 

såkalte mønstre i dataene (Berg, 2009, s. 148). For å komme frem til disse mønstrene, må sø-

kene gjøres systematisk. Koding bidrar til denne systematikken ved at man finner frem til ord 

og uttrykk som beskriver eller fanger inn meningen i det avsnittet som er transkribert (Tjora, 

2012, s. 179). For å kode intervjuene benyttet jeg dataprogrammet NVivo. Jeg kodet ulike 

avsnitt i henhold til hvilke påvirkningsfaktorer for samarbeidet som ble omtalt. Ettersom jeg 
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allerede hadde basert intervjuguiden på tidligere forskning av «0-24 samarbeidet», og annen 

litteratur, fant jeg at flere av utsagnene utdypet og passet godt med temaene i intervjuguiden.  

 

Analysen er gjort i en pyramidestruktur hvor jeg startet med bredere og større temaer som jeg 

deretter snevret inn for hver runde med analyse. For eksempel startet temaet «Ledelse» med 

større kategorier som «Utfordringer som leder», før det deretter ble destillert ned til utsagn 

som handlet om for eksempel «Utfordringer mellom linjeledelse og samarbeidshierarkiet». Jo 

mer konkret jeg klarte å få de ulike kategoriene, jo bedre håpet jeg å kunne beskrive ulike 

påvirkningsfaktorer. Det ble gjort flere runder med analyser og kritisk gjennomgang, hvor 

funn ble satt opp mot teori og lagt frem og diskutert med veileder.  

 

Analysen foregikk som en vekslende prosess mellom teori og empiri for å kunne beskrive 

påvirkningsfaktorene i samarbeidet. Å bevege seg mellom teori og empiri for å beskrive so-

siale strukturer, fenomener, prosesser og mekanismer, kalles for abduktiv tilnærming (Tjora, 

2013, s. 218).  Jeg hadde fra starten av allerede utarbeidet intervjuguiden i lys av eksisterende 

teori, men opplevde underveis i bearbeidelsen av intervjuene og i arbeidet med analysen det 

nødvendig å ta inn nye teoretiske perspektiver eller spisse problemstillingen for å kunne fange 

inn de påvirkningsfaktorer som informantene beskrev. Å ta utgangspunkt i informantenes 

beskrivelser og forklaring av sosiale strukturer, fenomener, prosesser og mekanismer er en 

viktig del av abduktiv tilnærming. Ifølge Hagen og Gudmundsen (2011) baserer en abduktiv 

forskningslogikk seg på at «samfunnet ikke består av ting og kausale relasjoner mellom ting, 

men av aktive og skapende mennesker som inngår i meningsfulle relasjoner til hverandre». 

For å få tak i den «sosiale realiteten» må man ta utgangspunkt i informantenes beskrivelser og 

forståelser av disse relasjonene (Hagen & Gudmundsen, 2011, s. 467). Men den sosiale reali-

teten kan ikke beskrives uten vitenskapelige begreper eller systemer, og en abduktiv tilnær-

ming handler dermed om samspillet mellom det teoretiske og empiriske.  

 

3.7 Reliabilitet og validitet 

I alle former for forskning er det viktig å kunne vurdere hvor «god» studien eller undersøkel-

sen er. For å kunne vurdere styrken eller legitimiteten i en undersøkelse er man derfor interes-

sert i undersøkelsens reliabilitet og validitet.  

 

Reliabilitet omhandler i hvilken grad man kan stole på at resultatene i studien er pålitelige. 

Hvorvidt andre forskere kan gjenskape den samme undersøkelsen med den samme metoden 
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eller andre metoder og oppnå de samme resultatene, er et viktig spørsmål når man skal vurde-

re reliabiliteten i en studie (Gripsrud, Olsson & Silkoset, 2009, s. 72). Det er derfor svært vik-

tig at det redegjøres for hvordan undersøkelsen ble gjennomført, hvordan ulike begreper ble 

målt, hvordan utvalgene ble gjort og hvordan man utførte analysen av funnene (Gripsrud, Ols-

son & Silkoset, 2009, s. 72). Formålet er å være åpen om egen forskning slik at andre kan 

replisere forskningen eller teste dine funn. Et viktig tegn på reliabilitet i kvalitativ forskning er 

hvorvidt spørsmålene som stilles vil gi samme svar om de stilles igjen på et senere tidspunkt 

(Moses & Knutsen, 2012, s 132).  

 

Det er vanskelig å vite om spørsmålene som ble stilt i denne oppgaven ville ha fått samme 

svar hvis de samme spørsmålene ble stilt i dag. Som nevnt tidligere kom jeg inn i «0-24 sam-

arbeidet» på et tidspunkt hvor samarbeidet var på vei mot å skifte retning, noe som gjør at 

funn og årsaker som her fremlegges kanskje ikke er like fremtredende i dag. Det kan også ha 

vært personutskiftninger i styringsgruppen for «0-24 samarbeidet» siden jeg gjorde mine in-

tervjuer. Dette kan innebære at det nye utvalget av informanter har nye erfaringer og opple-

velser fra samarbeidet, og dermed ikke ville gitt samme svar.   

 

For å styrke denne oppgavens reliabilitet ble alle intervjuer tatt opp og fullt ut transkribert. 

For å sikre at jeg fikk med så mye av meningsinnholdet i informantenes utsagn, noterte jeg 

også ned latter, usikkerhet og andre uttrykksformer. At analysen og funnene ble gjennomgått i 

flere runder og fremlagt veileder, har også vært med på å styrke oppgavens reliabilitet.  

 

Validitet handler om hvorvidt eller hvor godt man måler det man faktisk har til hensikt å måle 

(Gripsrud, Olson & Silkoset, 2009, s. 72). Det er viktig å være bevisst at valideringen av 

forskning handler om fortolkningen av dataene som fremkommer i studien (Gripsrud, Olson 

& Silkoset, 2009, s. 72). Spørsmålet er hvorvidt funnene er gyldige eller relevante for det fe-

nomenet som undersøkes i denne oppgaven. For å sikre validiteten i oppgaven ble intervju-

guide, problemstilling og analysen basert på tidligere empirisk forskning om «0-24 samarbei-

det», samt teoretiske bidrag om samordning, koordinering og samarbeid. Ved å ha tilgang til 

eksterne eksperter som fagpersoner hos Difi, har også vært med på styrke validiteten i oppga-

ven fordi disse har sett over og bidratt med råd og refleksjon rundt oppgaven. Dersom jeg 

kunne fått lagt frem mine funn for informantene, ville dette kunne ha styrket validiteten i 

oppgaven. Men jeg anser ikke dette som å ha redusert oppgavens validitet. Det viktigste for å 

opprettholde validiteten er at informantene kan kjenne seg igjen i resultatene, men samtidig 
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skal ikke forskningen være et «mikrofonstativ» for ulike grupper (Windreberg, 2011, s. 231). 

Mine funn og beskrivelser er basert på informantenes utsagn og historier, men det er samtidig 

rom for at ikke alle andre som deltar i «0-24 samarbeidet» kjenner seg igjen i denne oppga-

ven.   

 

Formålet for denne oppgaven har ikke vært å generalisere eller overføre funnene til andre 

tverretatlige samarbeid. Jeg har holdt et eksplorerende fokus hvor målet har vært å få bedre 

innsikt i hvilke faktorer som påvirker samarbeid i offentlig sektor. Mine funn er et resultat av 

konteksten i det tidspunktet og ut ifra de mennesker jeg har intervjuet. Dette er forhold som i 

mange tilfeller ikke kan overføres til andre samarbeid. En case med en tykk beskrivelse eller 

et godt narrativ som Flyvbjerg (2006) kaller det, kan likevel generere vel så mye kunnskap 

om et fenomen selv om det ikke kan gjenskapes. 

 

3.8 Forskningsetikk og andre hensyn 

I enhver studie som omhandler eller innehar deltakelse fra andre mennesker, er det avgjørende 

at man verner om deltakerne slik at deres integritet, interesser, privatliv og omdømme bevares 

og ikke utsetter deltakerne for unødig belastning eller skade (NESH, 2016, s. 12). Som ut-

gangspunkt skal all informasjon om personlige forhold behandles konfidensielt og anonymi-

seres. Forskeren må samtidig sikre at deltakerne er informert om studiens formål, tema og 

omfang, samt sikre at deltakerne er klar over at deltakelse er frivillig og krever samtykke 

(NESH, 2016, s. 14).   

 

Denne studien ble meldt inn og godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) 

i god tid før intervjuene startet (vedlegg 2). Alle informanter mottok et informasjonsskriv 

hvor det ble redegjort for oppgavens tema og formål, samt informert om at alle opptak og ut-

sagn vil anonymiseres. I informasjonsskrivet opplyste jeg om at deltakelse var frivillig. Vide-

re ble også kontaktinformasjonen til meg, veileder og min kontaktperson hos Difi vedlagt 

dersom informantene hadde noen spørsmål.  

 

En etisk utfordring ved denne oppgaven er at jeg gjorde et strategisk utvalg med de faste re-

presentantene som sitter i styringsgruppen for «0-24 samarbeidet». Informantene som er en 

del av styringsgruppen, er mulig å finne på samarbeidets hjemmeside og er også kjent innad i 

«0-24 samarbeidet». Det har derfor vært ekstra viktig for meg å opprettholde informantenes 

anonymitet både i sitater og beskrivelser. Flere av spørsmålene innebærer at informantene 
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forteller om persondynamikk eller relasjoner mellom deltakere og syn på andre direktorater, 

departementer eller øvrige ledere. Det har derfor vært særlig viktig å beskytte informantenes 

identitet. Alle informanter har derfor blitt utdelt et nøytralt og kjønnsløst alias hvor verken 

direktorat, stillingstittel eller alder er oppgitt. Samtidig opplevde jeg det som en utfordring at 

det var behov for å skille informantenes tilhørighet innad i «0-24 samarbeidet». Noen av in-

formantene satt ikke i styringsgruppen, og uten et skille mellom tilhørighet kunne sitatene 

mistet sin gyldighet. Allikevel ser jeg informantenes identitet som godt skjult ettersom ingen 

sitater eller utsagn gjengir deres organisasjonstilhørighet. Det har heller ikke vært denne opp-

gavens formål å grave etter konflikter eller kritikkverdige forhold i «0-24 samarbeidet», og 

jeg anser derfor informantenes omdømme og integritet som ivaretatt.  

 

Gjennom hele oppgaven har jeg fremstilt beskrivelser og sitater i sin helhet, og på en riktig og 

ærlig måte. Som student har jeg forholdt meg objektiv, uavhengig og profesjonell i forhold til 

de jeg har intervjuet og ikke latt meg påvirke av informantenes perspektiver og meninger.  

 

Liste over informanter med alias og rolle i samarbeidet: 

 

Alias  Rolle i 0-24 

samarbeidet  

Alias Rolle i 0-24 

samarbeidet 

S 1  Medlem av 

styringsgruppen 

S 6  Medlem av 

styringsgruppen 

S 2  Medlems av 

styringsgruppen 

S 7  Ledet arbeidsgruppe 

S 3  Medlem i 

styringsgruppen 

S 8  Ansvar for 

medarbeidere i 

arbeidsgrupper 

S 4  Medlem i 

styringsgruppen 

S 9  Ansvar for 

medarbeider i 

arbeidsgrupper 

S 5  Medlem av 

styringsgruppen 

  

 

 



40 

 

4 ANALYSE  

 

4.1 Om analysen   

I dette kapittelet vil det presenteres ulike funn fra den empiriske undersøkelsen av «0-24 sam-

arbeidet». Det er valgt å analysere og diskutere funnene samtidig for å kunne fortelle en mer 

sammenhengende historie om hvordan ulike forhold har fremmet eller hemmet samarbeidet. 

Analysen bygger på den teoretiske oppsummeringen som ble gitt i kapittel 2.11 og fremstil-

lingen av funnene vil følge strukturen i teorikapittelet.  

 

4.2 Å samarbeide for å løse et gjenstridig problem 

4.2.1 Den felles problemforståelsen i «0-24 samarbeidet» 

I «0-24 samarbeidet» skal aktørene samarbeide for å møte utfordringene med frafall i videre-

gående utdanning. Frafall i videregående utdanning innehar mange av kjennetegnene til et 

gjenstridig problem. Årsakene til frafall er mange, sammensatte og komplekse, og det finnes 

ingen universalløsning på problemet. Konsekvensene av frafall er langtrekkende og vil påvir-

ke både individet og samfunnet som helhet. Selv om frafall er et problem som på mange måter 

manifesterer seg i utdanningssektoren, så finnes flere av årsakene, løsningene og ansvaret for 

frafallet hos flere andre sektorer. Et tverretatlig samarbeid mellom flere relevante sektorer er 

derfor et passende tiltak for å møte utfordringene med frafall i videregående utdanning.  

 

Den felles problemforståelsen kan finnes i programmandatet for «0-24 samarbeidet» hvor det 

står:  

 «Arbeidet skal legge til rette for bedre samarbeid mellom sektorene som grunnlag for 

 mer helhetlig innsats overfor utsatte barn og unge under 24 år. Med dette menes barn 

 og unge med høy risiko for å utvikle problemer som kan lede til manglende kompetan-

 seoppnåelse i skolen og fremtidig marginalisering fra utdanning og arbeidsliv.» 

 (Difi, 2016, s. 22) 

 

For at denne felles problemforståelsen skal ha noen betydning, er det viktig at denne forståel-

sen deles og aksepteres blant aktørene.  

 

Alle aktørene oppfattet frafall i videregående utdanning som et reelt og ekte problem. Alle 

informantene oppfattet sektorgrenser som utfordrende for barn og unge som hadde problemer. 

Som S5 sa: «Det er jo ikke slik at du har problemer på skolen og så har du ingen problemer 

andre steder».  Det var også en klar oppfatning blant informantene om at frafall ikke var et 

isolert problem som kunne løses innenfor den enkelte sektor. S2 vektla for eksempel tydelig 
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hvordan frafall var et sektor- og grenseoverskridende problem: «Det er jo gjerne veldig sam-

mensatt mellom familie, helse, skole, rus, sosial status, inntekt og arbeidsliv. Og det klarer du 

ikke løse sektorielt». Jeg opplevde at informantene anerkjente og så behovet for at det ble job-

bet tverrsektorielt med frafall.  I lys av Roberts (2000) sin betegnelse av gjenstridige proble-

mer som «sosialt definerte problemer» ser det ut til at aktørene i «0-24 samarbeidet» hadde 

samme definisjon av hva problemet handlet om. Informantene nevnte det samme mangfoldet 

av årsaker, konsekvenser og utfordringer ved frafall i videregående utdanning som grunnlag 

for sin beskrivelse av problemet.  

 

Jeg opplevde imidlertid også at deltakerne hadde utfordringer med å etablere den felles pro-

blemforståelsen som en naturlig del av deres virkelighetsoppfatning. Det ble for eksempel 

beskrevet hvordan en kunne ha ulike perspektiver - i form av briller eller hatter - avhengig av 

om det ble jobbet innenfor eller utenfor «0-24 samarbeidet». I sammenheng med dette sa S1 

følgende: «Jeg skal si at med 0-24 hatten så er alt av forebygging viktig, men med våre bril-

ler, det vi gjør for å hindre utenforskap og barnefattigdom, det er helt andre ting». En måte å 

forstå S1 sitt utsagn på er at den felles problemforståelsen var mer relevant innenfor rammene 

av «0-24 samarbeidet». Utenfor «0-24 samarbeidet» var det helt andre ting som S1 sitt direk-

torat jobbet med og som var viktig. En annen måte å se S1 sitt utsagn er i lys av Thomas-

teoremet; De situasjonene vi definerer som virkelige, er virkelige i sine konsekvenser. S1 var 

enig i eksistensen, innholdet og viktigheten av den felles problemforståelsen, men dette pro-

blemet var konstruert slik Tjora (2019) skriver, innenfor konteksten av «0-24 samarbeidet». I 

sitt vanlige virke var ikke konsekvensene av «0-24 samarbeidet» relevant eller til stede. «0-24 

samarbeidet» ble på denne måten en eksternt avgrenset oppgave som direktoratet deltok i. 

Dette påvirket både engasjementet, bidraget og innsatsen direktoratene hadde inn i samarbei-

det. Ifølge S6 virket det som den felles problemforståelsen var mest relevant og til stede hos 

de større direktoratene. Dette hadde påvirket dynamikken i samarbeidet slik S6 beskrev det:  

 

«Bufdir har en litt smalere familie- og barnegruppe. Imdi blir veldig opptatt av inte-

greringsfeltet, innvandringsfeltet rett og slett. Nav for eksempel skal hjelpe alle. Ut-

danning skal i prinsippet hjelpe alle. Helse skal definitivt hjelpe alle. Så de store ut-

danning, helse, arbeid og velferd har en sånn sett, en større interesse inn i det her.» 

(S6) 

 

Interessene som S6 her viser, til kan forstås som hvordan effekten og konsekvensene av sam-

arbeidet vil påvirke direktoratene. Det virker som det kan ha regjert en oppfattelse hos noen 
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informanter om at det var de store direktoratene som kunne bidra og ville tjene på «0-24 sam-

arbeidet», og derfor også var mest aktive. Dette sammenfaller med det Knudsen (2004) be-

merker om at alle aktører må oppleve at de har noe de kan bidra med og tjene på å delta i 

samarbeidet. Jeg synes S4 på mange måter oppsummerte denne situasjonen godt med følgen-

de utsagn: «Jeg tenker jo noen ganger at for helse, utdanning… De har sine linjer og sin pro-

duksjon, og dette er kjerneaktiviteten til daglig, og da når det gjelder samordningen da innbil-

ler jeg meg at er litt enklere for dem». Når direktoratene ikke følte at problemforståelsen godt 

nok traff eller inkluderte deres virkelighet og perspektiver, ble resultatet at de i mindre grad 

deltok i samarbeidet. Det virket også som noen informanter opplevde det som vanskeligere å 

bidra i et samarbeid som dekket et såpass bredt problemområdet, ettersom de ikke kom fra 

organisasjoner som hadde universale tjenester. Da jeg tok opp utfordringen med at problem-

forståelsen muligens passet bedre for noen deltakere enn andre, kom det frem en interessant 

historie. Problematikken med den felles problemforståelsen hadde ifølge S5 vært oppe til dis-

kusjon i styringsgruppen: 

 

 «Barn unge og folkehelse.. Det er jo veldig i kjernen av det man holder på med for 

 Helsedirektoratet og for Utdanningsdirektoratet. Det er jo helt inn i kjernen. Så de har 

 jo mye ressurser på det. Det er jo en prioritert oppgave for Udir. Og det er jo 

 forsåvidt interessant. Jeg husker vi diskuterte det fordi Bufdir har signalisert at man 

 skulle utvide begrepet barn og unge litt. Strategien og hva er mandatet. Bufdir ville 

 gjerne har inn litt mer sånne målformuleringer som passet litt mer inn i Bufdir sitt 

 oppdrag.» (S5) 

 

Det S5 her forteller er interessant. For det første er det mulig å stille spørsmål om hvorvidt «0-

24 samarbeidet» har klart å opprettholde den felles problemforståelsen. Som Head og Alford 

(2015) bemerker, vil det alltid finnes ulike meninger om definisjonen av et gjenstridig pro-

blem. Ettersom det er signalisert et ønske om å endre problemforståelsen, er det mulig å anta 

at ikke alle deltakerne opplever den som like passende. For det andre viser dette hvordan pro-

blemforståelsen av et gjenstridig problem alltid kan politiseres og være gjenstand for refor-

handlinger. Slik Klijn og Koppenjan (2004) trekker frem, vil den som definerer problemet 

også være med å bestemme hvilke løsninger som samarbeidet velger. Slik jeg kan forstå det, 

ønsker Barne- ungdoms- og familiedirektoratet å utvide begrepet barn og unge slik at pro-

blemformuleringen i større grad sikrer at tiltak og oppgaver innenfor «0-24 samarbeidet» vil 

gi positive utslag innenfor deres ansvarsområde. Det er mulig å se her hvordan den felles pro-

blemforståelsen er en del av det Huxam og Vangen (2005) kaller målkonflikt. Det kan ofte bli 

en konflikt eller uenighet om hvilke mål et samarbeid skal oppnå. Spesielt kan det være ut-
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fordrende hvis samarbeidet skal oppnå mål som er fordelaktig eller uforenelig for et fåtall 

deltakere (Huxham & Vangen, 2005, s.131).  

 

For «0-24 samarbeidet» ser det ut til at mangelen på sammenfall med alle direktoratenes or-

ganisatoriske mål, har hemmet noe av samarbeidet. S6 fortalte hvilken påvirkning dette hadde 

hatt på samarbeidet slik:  

 

«Det var mange involvert som ikke så hvordan deres bidrag inngikk i en større totali-

tet. Og noe av det som skjedde, ikke i alle prosessene, men i mange, hvor at bidraget 

skrumpet inn. Man leverte på minimumsnivå og begrensede problemstillinger.»  

 

Jeg forsto det som at noen informanter oppfattet dette som et samarbeid som i stor grad var 

drevet av Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. Dette kan ha flere forklaringer. For 

eksempel har Utdanningsdirektoratet et prosesslederansvar hvor de har ansvar for å sikre 

fremdrift i samarbeidet. Samtidig var det også flere informanter som pekte på at dette var et 

problem og en problemformulering som var mer «tilgjengelig og konkret» for Utdanningsdi-

rektoratet og Helsedirektoratet som S9 sa. Effekten av denne oppfattelsen av problemforståel-

sen var at dynamikken og deltakelsen i samarbeidet hadde blitt hemmet. S3 sammenfattet 

dette på følgende måte: «Det er forskjell på at det er utdanning og helse som drar prosjektet 

mest. Bufdir delvis ombord, Avdir av og på, og Imdi er egentlig ikke ombord». 

 

Selv om jeg oppfatter den felles problemforståelsen som godt etablert og til stede hos infor-

mantene, var det også flere forhold som talte for at problemforståelsen ikke var like godt for-

ankret hos alle deltakerne. For noen var problemforståelsen hovedsakelig relevant innenfor 

«0-24 samarbeidet», mens andre oppfattet den som fordelaktig for de større direktoratene. 

Dette kan ha hemmet samarbeidet ved at de mindre direktoratene ble mer passive i samarbei-

det. 

 

4.3  Ressurser 

4.3.1 Tilgjengelige ressurser  

Å samarbeide krever ressurser. For å gjennomføre og drifte tiltak og oppgaver som samarbei-

det skal løse, er det behov for at aktørene setter av tilstrekkelig med tid, penger og ansatte 

med nødvendig kompetanse. I oppdragsbrevet for «0-24 samarbeidet» er det presisert at direk-

toratene må løse samarbeidet innenfor eksisterende budsjettrammer (Kunnskapsdepartemen-
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tet, 2015, s. 5). Det vil si at det ikke tilføres noen ekstra midler for arbeidet med «0-24 samar-

beidet».  

 

Difi (2014) trekker frem at det «utvilsomt er krevende» når det ikke gis øremerkede midler 

eller ekstra bevilgninger til samarbeidet. Ettersom finansiering og rapportering om bruk av 

økonomiske midler følger sektorgrensene, kan det bli svært vanskelig å finne en enighet rundt 

finansiering av tverrgående tiltak og oppgaver (Difi, 2014, s. 49). For eksempel fant Integre-

rings- og Mangfoldsdirektoratet (2014) at ekstra øremerkede midler i det tverretatlige samar-

beidet «Grorudsatsingen» fungerte som et smøremiddel for samarbeidet, og de ekstra midlene 

ga bedre samarbeidsklima og samarbeidsvilje hos deltakerne. Når det ikke tilføres ekstra mid-

ler eller ressurser til gjennomføring av samarbeidet, kan deltakerne være raske til å se mulige 

tiltak og oppgaver i lys av kostnadene det fører med seg.  

 

I «0-24 samarbeidet» er ressursbehovet en klar utfordring for deltakerne. S6 forklarte tydelig 

hvordan det opplevdes å jobbe med et samarbeid som ikke ble tilført ekstra midler:  

 

 «Men det er jo finansiering... Hvis du skal mene alvor med dette her så koster det 

 penger. Det er veldig lett å lage politiske beslutninger på tvers. Alle er enige om at 

 dette er utfordrende, og så er det å lage et mandat for noen som skal gjennomføre, og 

 så tilføres det ikke noen ressurser. Og så skal man sette av tid til det her. Også vokser 

 oppdragsbunken. Det du ellers har ansvar for blir jo ikke mindre.» 

 

Alle informanter opplevde det som utfordrende og krevende at «0-24 samarbeidet» ikke had-

de noen øremerkede midler. Jeg opplevde at mangelen på ekstra midler førte til at noen delta-

kere var restriktive til å utvide eller gå aktivt inn i samarbeidet. Dette går overens med Knud-

sens (2004) antakelser om at i situasjoner hvor aktørene opplever at kostnadene som følger 

med samarbeidet er høyere enn gevinsten, så kan aktørene motsette seg eller trenere samar-

beidet. For S6 var dette en reell situasjon innenfor «0-24 samarbeidet». Når jeg spurte om 

hvordan informantene forholdt seg til forslag om nye tiltak eller oppgaver svarte S6:  

 

«Når oppdrag som noen andre har spilt inn fordi de synes det er interessant og har 

synergier, og foreslår at dette burde vi teste ut i 0-24. Kanskje til og med foreslå å 

bringe inn og sette ned en arbeidsgruppe? Da lyser jo varsellampene med en gang for 

meg.» 

 

For S6 var det ikke ønskelig å opprette nye arbeidsgrupper, prosjekter eller tiltak, rett og slett 

fordi det ville koste tid, penger og ansatte som vedkommende ikke hadde.  
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I et intervju fortalte en informant om hvordan avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen 

som Solberg I regjeringen hadde igangsatt, gjorde det vanskeligere å oppdrive og hente ekstra 

ressurser i budsjettene. For en annen var det en utfordring at enhver medarbeider som ble satt 

inn i «0-24 samarbeidet», var en dyktig fagperson som hadde sine oppgaver, prosjekter og 

fakturerbare timer i sin vanlige avdeling. Ressursmangelen var tydelig med på å gjøre delta-

kerne mer restriktive til «0- 24 samarbeidet». Som S2 sa: «Det er klart at jeg kan sitte i sty-

ringsgruppen for 0-24 og holde igjen litt», men det var ikke like tydelig om dette faktisk 

hemmet samarbeidet. Ressursmangel og stramme budsjetter var en felles opplevelse for alle 

deltakerne. Dette var på en måte en felles situasjon eller opplevelse som alle deltakerne kunne 

samles rundt. Alle hadde en forståelse for ressurssituasjonen, og på denne måten virket det 

som det lå en forståelse for at det fantes en smertegrense: «For det er gode intensjoner, men 

det er ikke kapasitet» slik S4 beskrev det. Dette kan karakteriseres som en hemmende faktor 

på samarbeidet.  

 

4.3.2 Hvor mye tid skal vi bruke på det her?  

I samtaler med informantene opplevde jeg at tid var en av de mer omdiskuterte ressursene i 

samarbeidet. Spesielt hadde spørsmålet om hvor mye tid det kunne forventes at ledere satt av 

til å jobbe med «0-24 samarbeidet» blitt en større diskusjon. Grunnlaget for diskusjonen lå i at 

en av deltakerne hadde ytret på et styringsgruppemøte at det kunne forventes at ledere brukte 

en betydelig del av sin tid på «0-24 samarbeidet». Situasjonen ble beskrevet slik av S1:  

 

 «Det kom opp en diskusjon på dette. Hvilken tidsbruk og ressursbruk man kan forven-

 te å sette av, og noen mente en betydelig ressurs. Om det skulle være 10, 20 eller 40 

 prosent ble foreslått. Og da ble jeg, jøss 40 prosent. For meg er det bare helt absurd. 

 Hvis vi skal anslå hvor mye jeg bruker. Ja, hva kan det bli da? Det er under 10 pro-

 sent.» 

 

Spørsmålet rundt forventet tidsbruk viser flere av de utfordringer som følger med et tverretat-

lig samarbeid. Det var tydelig at tid var en av de viktigste ressursene informantene hadde kon-

troll over. I respons til spørsmålet om hvor mye tid som kunne settes av til «0-24 samarbei-

det» svarte S5: «Sånn arbeidsdagen min er. Jeg klarer ikke å bruke en til to dager i uken til 

det her. Jeg klarer egentlig ikke bruke fem minutter på det en gang». Det var tydelig og klart 

at tiden egentlig ikke strakk til for S5 når det gjaldt å prioritere og følge opp samarbeidet.  Det 

var også diskutert i styringsgruppen hvor mye tid medarbeiderne skulle sette av til «0-24 sam-

arbeidet». For eksempel har alle direktoratene egne kontaktpersoner som er organisasjonens 
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daglige kontaktpunkt for «0-24 samarbeidet». Hvor mye tid disse kontaktpersonene skulle 

bruke på samarbeidet, hadde også vært en diskusjon: 

 

  «Vi hadde en diskusjon på dette i styringsgruppa sist gang for da var det snakk om 

 hvor mye tid kontaktpersonene skal bruke, og da er det sagt at de skal bruke 50 % av 

 arbeidstiden og det er ganske mye.» (S2) 

 

Ifølge S2 var det veldig uklart hva de ulike direktoratene kunne avse av tid til sine kontaktper-

soner. Jeg opplevde at tid var en begrensende og delvis hemmende faktor for samarbeidet. 

Mangelen på tid til å prioritere og sette seg inn i saker og oppgaver innenfor samarbeidet, 

gjorde at noen informanter følte mer usikkerhet rundt beslutninger som skal vedtas i samar-

beidet. Tid var en nødvendig ressurs for å kunne sette seg ned og få oversikt over det som 

foregikk i samarbeidet. I samtale med S5 var vedkommende helt ærlig på hvordan mangel på 

tid påvirket både selvtillit og mestringsfølelse: «Hadde jeg hatt mere tid til å sette meg ned 

med 0-24, reflektere rundt det, snakke med folk om det, så vil jeg tro, og anta at jeg hadde 

opplevd større grad av mestring».  

 

At det var ulikt hvor mye tid hvert direktorat satt av og var villig til å bruke på «0-24 samar-

beidet» skapte tydelig mye frustrasjon i samarbeidet. Det gikk ut over hvor dypt deltakerne 

kunne sette seg inn i saker, problemstillinger, spørsmål og innspill i styringsgruppen. Videre 

påvirket det hvor mye medarbeidere kunne bidra inn i arbeidsgruppene. Det var klart at tid var 

en begrensing som påvirket hvorvidt deltakerne «…. evner å se de store problemstillingene, 

og prioritere dem fremfor noe annet» som S1 fortalte. I denne forbindelse var det ett utsagn 

fra S6 som hang igjen etter mine intervjuer: «Kanskje folk må si at "jeg har ikke tid til å være 

her"». Jeg merket også at tid var en faktor som kunne samvirket med utfordringene med den 

felles problemforståelsen slik det er beskrevet i kapittel 4.2.2. Når problemforståelsen ble 

oppfattet som mindre passende for eget direktorats mål og samfunnsoppdrag, kunne det også 

bli vanskeligere eller mindre ønskelig å avse mye tid til samarbeidet.  

 

Forskjell i forventninger til og faktisk tidsbruk i «0-24 samarbeidet» skapte tydelig frustrasjon 

og noe gnisning mellom deltakerne. Tidsbruk fremstod som en hemmende faktor i samarbei-

det og var noe som gikk utover samarbeidsklimaet. Innsatsen som ble lagt inn i de ulike tilta-

kene i samarbeidet ble også berørt av tidshensyn, og hvor mye tid som kunne avses ble et 

gjengående tema blant deltakerne.  
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4.3.3 Ressurser som fremmer samarbeid 

Selv om ressurser var et tydelig utfordrende forhold for samarbeidet, opplevde jeg også at det 

på flere områder fantes tilgjengelige ressurser som var med på å fremme samarbeidet. Både 

det å utvikle felles statistikk eller å trekke inn eksterne prosjekter, var ikke økonomiske res-

surser som var tilgjengelige for samarbeidet.   

 

I denne sammenheng kan det trekkes frem hvordan Arbeids- og velferdsdirektoratet hadde 

bestemt seg for å trekke inn et prosjekt de kalte «Ungdomssatsingen» i samarbeidet. «Ung-

domssatsingen» var en egen satsing hos Arbeids- og velferdsdirektoratet, som skulle bidra til 

å hjelpe unge - som fikk stønad gjennom NAV-systemet - tilbake til skolen eller inn i arbeids-

livet. Satsingen overlappet med formålet til «0-24 samarbeidet», men det var en satsing som 

inntil da hadde gått utenfor samarbeidet. Hvordan samarbeidet skulle forholde seg til eventu-

elle prosjekter, satsninger eller tiltak som overlappet med «0-24 samarbeidet», hadde vært en 

utfordring. Som S5 sa: «Det har vært en diskusjon i styringsgruppen. Hvordan man forholder 

seg til de respektive direktoratenes store satsninger som man på en måte har kjørt utenfor 0-

24 samarbeidet?». Hadde samarbeidet en rett til å kreve eller be om at andre overlappende og 

lignende satsninger hos deltakerne skulle innlemmes i samarbeidet? Dette var vanskelige 

spørsmål som det ikke fantes noen klare svar på. 

 

I forbindelse med «Ungdomssatsingen» viste det seg at informantene oppfattet dette som en 

ressurs som kunne berike både «0-24 samarbeidet» og «Ungdomssatsingen». Representanten 

fra Arbeids- og velfredsdirektoratet så det som naturlig å trekke «Ungdomssatsingen» inn i 

«0-24 samarbeidet». Dette var nyttig ressursmessig, ettersom de da kunne «kople på barne-

vernstjenesten» og sikre en bedre oppfølging av de under 18 år. I «0-24 samarbeidet» satt de 

fleste aktørene som har både informasjon, statistikk, virkemidler, tjenester og støtteordninger 

som var avgjørende for måloppnåelsen i «Ungdomssatsingen». Det å trekke inn egne satsinger 

og prosjekter fremstod som en måte å bytte eller dele ressurser i samarbeidet i tråd med det 

Knudsen (2004) anbefaler for vellykkede samarbeid. Jeg opplevde også at representanten fra 

Arbeids- og velferdsdirektoratet i større grad fokuserte på fremtidige gevinster og positive 

effekter ved å inkludere «Ungdomssatsingen» i samarbeidet, heller enn å vurdere eventuelle 

kostnader og tap av kontroll. Dette går overens med den strategien Weiss (1987) anbefaler for 

å unngå stagnasjon i samarbeidet. Ved å flytte fokuset over på mulige fremtidige gevinster vil 

dagens investering ikke oppleves som hemmende. Om dette var en strategi som ble benyttet 



48 

 

bevisst eller ikke, var vanskelig å få klarhet i, men det var klart at fokuset på fremtidige ge-

vinster hadde en fremmende effekt på samarbeidet.  

 

Blant informantene merket jeg at de snakket med spenning og engasjement om hvordan 

«Ungdomssatsingen» kunne gi mereffekter. Som S3 fortalte: «Vi skal ha en workshop om 

dette nå og det blir spennende å se hva vi kommer frem til». For meg fremstod det som at det-

te var en energiinnsprøytning for samarbeidet. Deltakerne var både spente og engasjerte over 

å ta del i satsingen. S1 sa følgende om den kommende workshopen: «Det blir veldig interes-

sant, når vi har fått en opplæring i hva dette dreier seg om, å se hvilke problemstillinger og 

bidrag vi kan komme med». I samtale med S4 kom det frem at det å trekke inn «Ungdomssat-

singen»: «Kanskje kan skape noen modeller som vi kan bringe ut til kommunene, og som kan 

stå seg?». Jeg opplevde at samtaler og viljen til å trekke inn prosjekter eller satsinger som 

ikke var en del av samarbeidet, økte de tilgjengelige ressursene i samarbeidet. Å invitere de 

andre deltakerne inn i egne prosjekter økte engasjementet i samarbeidet, og samarbeidskli-

maet ble bedre. Inkluderingen av «Ungdomssatsingen» fremmet samarbeidet og gjorde at 

deltakerne så muligheter med «0-24 samarbeidet som de ikke hadde sett tidligere.  

 

Foruten «Ungdomssatsingen» var flere deltakere svært ivrige på å utvikle felles statistikk om 

barn og unge innenfor rammene av «0-24 samarbeidet». For eksempel hadde Barne-, ung-

doms-, og familiedirektoratet fått i oppdrag om å utvikle noe som ble kalt «Kommunemonito-

ren». I «Kommunemonitoren» skulle det være statistikk om ulike oppvekstindikatorer for 

barn og unge i norske kommuner. Dette hadde Barne- ungdoms- og familiedirektoratet nå 

trukket inn i «0-24 samarbeidet», og det var flere som var svært spente på hvordan dette ville 

gå. Statistikk var en svært viktig ressurs som utgjorde en del av kjernekompetansen til de uli-

ke direktoratene. Kunnskap og statistikk om sin egen sektor var på mange måter direktorate-

nes «valuta».  Å samle statistikk på denne måten kunne derfor oppleves som truende for noen 

deltakere. S3 beskrev det slik: «Her vil folk komme inn litt skeptiske på at Bufdir skal komme 

inn her, og ja, ta over deres områder». Deltakerne virket også spente til hvordan arbeidet med 

«Kommunemonitoren» ville gå. I likhet med «Ungdomssatsingen» skapte innlemmelsen av 

dette prosjektet mye engasjement og interesse blant deltakerne. Dette fremmet samarbeidet 

ved at engasjementet økte. Samtidig kunne alle direktoratene tjene eller tape på å trekke inn 

egne prosjekter i samarbeidet, hvilket gjorde at deltakerne ble mer skjerpet. Jeg opplevde at 

deltakerne fant det mer motiverende å jobbe mot felles statistikk enn det var hemmende for 

samarbeidet. Slik S2 sa:  
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«Det er klart at hvis vi får til dette med felles statistikk så er jo det klart at verden blir 

mere transparent. Det synliggjør innsatsen mellom sektorene og hva samarbeidet fak-

tisk gjør. Hvilke resultater vi oppnår rett og slett.» 

 

Felles statistikk ville være med på å vise hva samarbeidet faktisk oppnådde og gjorde. Det 

ville vise håndfaste resultater og kunne benyttes opp imot departementer og politisk ledelse 

for å øke samarbeidet, og direktoratets rennomme i tråd med Knudsens (2004) beskrivelse av 

politisk kapital som en ressurs i samarbeid. 

 

4.4 Forankring av samarbeidet 

4.4.1 Ulike forankringsformer 

Forankring blir ofte beskrevet som avgjørende for å fremme tverretatlige samarbeid. Gjennom 

god forankring skal det sikres at organisasjonen internt vet om og kjenner til samarbeidet. I 

Difi (2016) sin følgeforskning av «0-24 samarbeidet» kom det frem at det var forskjell i 

måten direktoratene hadde organisert seg internt for å ivareta saker og ansvar i forbindelse 

med samarbeidet. Det viste seg at det fortsatt var stor forskjell i hvordan deltakerne hadde 

organisert seg internt, når jeg gjennomførte mine intervjuer. I noen direktorater var det satt 

opp en tydelig internorganisering med møter, fora og kommunikasjonslinjer som skulle sikre 

at relevante aktører og avdelinger ble inkludert. Hos andre direktorater var det mindre og 

færre formaliserte fora som tok for seg «0-24 samarbeidet». Felles for alle deltakerne var at 

alle hadde et fora hvor virksomhetsleder eller direktøren var til stede for å gå gjennom saker 

angående «0-24 samarbeidet».  

 

For alle informanter ble en god forankring av samarbeidet ansett som nødvendig og 

avgjørende for at de skulle føle seg trygge i sin lederrolle. «God forankring gir jo selvfølgelig 

en leder god ryggdekning, det er jo helt klart» sa S9 når jeg spurte hva som var viktig med en 

god forankring. Men god forankring var mye mer enn trygghet og ryggdekning. Det handlet 

mest av alt om at alle visste om samarbeidet. Jeg synes S8 beskrev forankring veldig godt:  

 

«Hvis noe er godt forankret så betyr det at andre ledere i direktorat kan snakke om 

«0-24» med den største selvfølgelighet og har oversikten.» 

 

God forankring innebar, slik Basmo (2010) har beskrevet det, at det fantes tilstrekkelig 

oppmerksomhet og involvering av ledergruppen og organisasjonen. For mine informanter var 

det viktigste med forankring at alle i organisasjonen hadde en forståelse, visshet og kjennskap 
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til samarbeidet slik at de kunne ta en naturlig del i samtaler og saker som omhandlet «0-24 

samarbeidet». Jeg opplevde i stor grad at informantene ønsket det Basmo (2010) anbefaler, at 

samarbeidet gjøres til en naturlig del av organisasjonens rytme. Dette ønsket kan gjenspeiles i 

S7 sin kommentar: «Det beste er jo at man snakker om noe som er veldig viktig for 0-24, men 

ikke bruker 0-24 begrepet. Og så er de folkene på et sted der de forstår at det er en del av 0-

24. Da går det liksom inn». Ønsket hos informantene var at alle skulle se, forstå og føle at 

samarbeidet var en naturlig del av organisasjonens daglige virke. En slik kollektiv bevissthet 

om samarbeidet ville være med å fremme samarbeidet, ettersom det ville være lettere å skaffe 

ressurser, bistand og ansatte fra avdelinger på tvers i organisasjonen. 

 

Selv om informantene hadde en klar formening og forventning om hva god forankring var, så 

opplevde jeg delvis at ikke alle hadde den nødvendige forankringen de hadde behov for. I 

samtale med informantene kom det frem at Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet var de 

direktoratene som hadde den tydeligste og tyngste strukturelle forankringen av «0-24 samar-

beidet». Her var det opprettet egne interne styringsgrupper for samarbeidet og egne tverrgå-

ende avdelingsmøter som skulle sikre tydelig og jevnlig oppfølging av «0-24 samarbeidet». 

Det var opprettet et tydelig hierarki og system som skulle sikre kommunikasjon og saksflyt i 

spørsmål angående samarbeidet. Jeg opplevde at deltakerne fra disse to direktoratene også 

følte seg veldig trygge på forankringen av samarbeidet. De jevnlige og dedikerte foraene som 

tok opp samarbeidet, sikret at samarbeidet jevnlig var på agendaen og at større deler av orga-

nisasjonen ble inkludert i saker som omhandlet samarbeidet. Dette går overens med Basmo 

(2010) anbefalinger om at forankring skal bidra til å sette samarbeidet på dagsorden, inklude-

re og skape medansvar i ledergruppen og organisasjonen.  

 

Men det var noen forskjellige syn på hvorvidt en slik tung forankring som Utdanningsdirekto-

ratet og Helsedirektoratet hadde, var nødvendig eller den riktige måten å sikre forankring av 

samarbeidet på. Som S5 sa:  

 

«Jeg nevnte i sted om hvordan helse kanskje har rigget seg litt mer med mange på 

rådgivernivå og mange som skal jobbe rundt det. Det er vel ikke sikkert at du får noe 

mer forankring ved å bygge opp et sånt internbyråkrati, men heller få samlet nøkkel-

personer som har en strategisk rolle internt»    

 

Slik det her ble beskrevet, var det for noen av de andre informantene en opplevelse av at en 

tung og omfattende forankringsprosess kunne være begrensende eller svært tidkrevende for 
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samarbeidet som helhet. Det tok lang tid å få noe forankret og når veldig mange skulle inklu-

deres kunne det ta lang tid å få til en avklaring. Et forslag var heller å ha en mer strategisk 

forankring med viktige nøkkelpersoner og ledere slik at avklaringer og beslutninger kunne 

fattes raskt. Det var også en slik strategisk forankring de andre direktoratene benyttet hvor 

viktige nøkkelpersoner var samlet til møter for å ta opp samarbeidsrelaterte spørsmål. Dette 

ble omtalt som en mer smidig og direkte måte å følge opp samarbeidet på. Spørsmål eller sa-

ker kunne rettes direkte til den faste representanten eller en av de andre nøkkelpersonene som 

kunne ta dette inn i sitt møte. Basmo (2010) anbefaler en tyngre og tydeligere forankring i 

tråd med det Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet hadde. Men det var ikke lett å konk-

ludere med at dette var den forankringsformen som fremmet samarbeidet, mens en strategisk 

forankringsform var hemmende. Det var for eksempel tegn til at en tung forankringsform 

kunne virke som et delvis hemmende forhold for samarbeidet. S8 fortalte om dette slik:  

 

«Den største utfordringen er på mange måter at denne forankringsprosessen er mer 

kompleks. De linjene du har og er vant til er der, men her må jo forankringen først gå 

opp i egen organisasjon og så opp i styringsgruppen. Det er jo på mange måter en li-

ten ørkenvandring før du på mange måter får ett resultat tilbake igjen.» 

 

Betegnelser som «en liten ørkenvandring», vitner om et system som vanskeliggjør samarbei-

det. Jeg begynte derfor å undres om forskjellene i forankringsform kunne forklares og forstås i 

lys av noen andre forhold. 

 

4.4.2 Årsaker til ulike forankringsformer 

Jeg opplevde at forskjellen i forankringsform skyldtes forskjellen i fokus, trykk og etterspør-

sel fra de ulike departementene angående «0-24 samarbeidet». Mangelen på oppfølging og 

trykk fra departementsnivå hadde en tydelig påvirkning på direktoratenes egen forankring av 

samarbeidet. De direktorater som hadde tydeligst oppfølging og trykk fra eget departement, 

hadde også den tyngste forankringsformen. Det ble trukket frem som en direkte utfordring for 

samarbeidet at det ikke var nok etterspørsel fra departementsnivå angående «0-24 samarbei-

det». S7 fortalte om hvordan mangelen på trykk fra departementene påvirket samarbeidet: 

 

 «Vi må forankre det bedre i departementene. Det er der jeg synes det er svakt. Helt 

fra statsminister til departementene. Når vi ikke får drahjelp på det, men blir målt på 

våre sektorvise oppdrag, så blir vi litt sånn løpende i hamsterhjulet for å vise at vi er 

flinke. Det er ingen som etterspør dette, og det er vanskelig.» 
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Flere informanter opplevde at samarbeidet kom i andre rekke og også i direkte konkurranse 

med direktoratenes ulike sektoroppdrag. Forholdet mellom tverrgående oppgaver og de sek-

torbestemte oppgavene var en stor utfordring og - som hos noen - skapte en del frustrasjon 

slik S2 fortalte: «Hva er vi mest opptatt av å bli målt på? Sektorrelevanser eller det tversekto-

rielle. Og det er en konflikt som ligger der hele tiden». Det fantes ingen resultat eller målopp-

følging som direkte tok opp «0-24 samarbeidet» eller målinger av resultater innen tverrgående 

samarbeid, hverken i ledervurderinger eller på avdelingsnivå. Dette kunne i mange prosesser 

gjøre det vanskelig å skaffe til veie ressurser fra andre avdelinger ettersom andre ledere først 

og fremst ville prioritere sine sektorbestemte oppgaver. Å løpe i «hamsterhjulet» slik S4 be-

skrev var for flere deltakere først og fremst det viktigste, og så fikk samarbeidet komme etter-

på. Ifølge S6 var resultatet av denne manglende forankringen i departementene følgende:  

 

«Det blir de bestillingene som man får ovenfra som får fokuset. Det er ikke veldig mye 

fokus fra departementet på dette. Og da er det kanskje sånn at ledelsen ikke blir så 

opptatt av dette.» 

 

Slik Basmo (2010) anbefaler må toppledelsen sette samarbeide på dagsorden, etterspørre akti-

viteter og resultater fra samarbeidet, og mellomledere må støtte samarbeidet ved å bruke det 

aktivt i sin ledelse. Når det manglet politisk fokus og etterspørsel etter «0-24 samarbeidet», 

ser dette ut til å ha dryppet ned i direktoratenes ledergruppe. S5 fortalte om følgende opple-

velse i et møte hvor «0-24 samarbeidet» ble tatt opp:  

 

«De som ikke hadde noe med 0-24 å gjøre de fadet helt ut, og de som hadde noe med 

det 0-24 hadde mer enn nok med sine egne oppgaver.» 

 

«0-24 samarbeidet» ble ikke tilstrekkelig fulgt opp og etterspurt hos alle deltakerne slik Bas-

mo (2010) anbefaler. Når departementene i liten grad fulgte opp eller etterspurte «0-24 sam-

arbeidet», ble det også et manglende trykk hos ledelsen i direktoratene. «Det er jo veldig få 

politikere snakker om 0-24 og det sildrer jo ned. Slik at toppledere tenker at ja er det så viktig 

liksom?» fortalte S8. For mellomledere ble også fokuset og trykket på «0-24 samarbeidet» 

mindre. I konkurranse med de vanlige sektoroppgavene og bestillingene som lå i avdelingen 

eller linjen, var det vanskelig å prioritere «0-24 samarbeidet» først. Med mindre mellomlede-

ren selv var direkte involvert i eller hadde en medarbeider som deltok i samarbeidet, var det 

liten grunn til å følge opp eller inkludere seg i «0-24 samarbeidet».  

 

Jeg opplevde at Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet hadde departementer som i større 

grad fulgte opp og etterspurte «0-24 samarbeidet». Dette gjorde at det også ble viktigere å 
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sikre en forankring og et system som ivaretok saker, fremdrift og spørsmål angående samar-

beidet. Direktorater som ikke hadde like stor oppfølging, følte heller ikke behovet for å orga-

nisere et stort internt system for å oppfylle forventningene fra departementene. Dette påvirket 

den organisatoriske forankringen i direktoratene og hadde innvirkning på samarbeidet som 

helhet. Jeg så igjen mønsteret fra tidligere hvor Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet 

fremstod som de mest aktive pådriverne av «0-24 samarbeidet». Dette kan skyldes at både 

målgruppe, mandat og resultater treffer deres sektoransvar i større grad enn de andre deltaker-

ne.  

 

For de andre deltakerne var «0-24 samarbeidet» viktig og relevant, men det var ikke dette 

området som ble vektlagt, etterspurt eller fulgt opp av deres departementer. For samarbeidet 

som helhet virket mangelen på forankring fra departementsnivå som hemmende for samarbei-

det, ettersom direktoratenes toppledelse i mindre grad etterspurte og fulgte opp samarbeidet i 

egen organisasjon. Dette gjorde at «0-24 samarbeidet» kom i andre rekke i forhold til direkto-

ratenes egne sektoroppgaver. Den organisatoriske forankringen var sterkest hos de direktora-

tene som hadde den tydeligste strukturelle forankringen, hvilket var en faktor som fremmet 

samarbeidet. 

 

4.5 Ledelse i og av et tverretatlige samarbeid 

4.5.1 Ledelse i «0-24 samarbeidet» 

Ledelse av og i et tverretatlig samarbeid er ofte ekstra utfordrende fordi samarbeidet går på 

tvers av de ordinære mål- og rapporteringslinjene i organisasjonen. Lederen må klare å jobbe 

på tvers av organisasjonens ulike linjer og avdelinger om samarbeidet skal nå sine mål. I «0-

24 samarbeidet» involveres ledere på flere ulike nivåer. Spennet og forskjellen i ulike nivåer 

gjør at det vil være forskjell i hvilke utfordringer, krav og muligheter den enkelte leder har for 

å drive ledelse i og av samarbeidet.  

 

4.5.2 Ledelse og resultater 

Hansen (2009) anbefaler at organisasjoner legger til rette for såkalte T-formede ledere for å 

fremme samarbeidet. T-formede ledere oppnår resultater både i sine vertikale og horisontale 

ansvarsområder. Jeg opplevde at informantene i stor grad prøvde å være gode T-formede le-

dere. De aller fleste var valgt ut til «0-24 samarbeidet» fordi de hadde en rolle, erfaring eller 

posisjon i organisasjonen som passet ansvaret og utfordringene som fulgte med. Jeg merket 

meg at dem som hadde erfaring fra å jobbe tverrsektorielt eller med lignende prosjekter, var 
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veldig trygge i sin posisjon. Dette går overens med Karlsens (2015) to første råd for å oppnå 

og T-formet ledelse. Det var allikevel ikke fullt ut til stede en redefinering av hva som er suk-

sess slik Karlsen (2015) anbefaler. Suksess var i stor grad fortsatt knyttet til konkrete resulta-

ter. På det tidspunktet jeg gjorde mine intervjuer, var det flere som opplevde et behov for å 

vise til noen konkrete resultater, som et tegn på suksess. S6 fortalte hvordan status var for 

samarbeidet på følgende måte:  

 

«Altså jeg tror nok at utdanningsdirektoratet føler et ansvar for å vise resultater. Å vi-

se at vi gjør noe, og det tenker jeg at vi skal gjøre. Men vi må ikke løpe så fort at vi 

glemmer at 0-24 er et program som går ut til 2020. Vi må tenke "Dette må være bære-

kraftig". Det vi gjør må leve videre etter 2020.» 

 

Det var en utfordring for deltakerne at de følte et behov for å oppnå resultater. Samtidig var 

det slik S6 poengterte, en fare for at resultatfokuset skulle føre til at man søkte små og raske 

resultater, som kanskje ikke hadde noen langsiktig effekt. Jeg opplevde også at det var liten 

forståelse utenfor «0-24 samarbeidet» for hvor vanskelig det var å jobbe med et gjenstridig 

problem som kanskje ikke ville gi noen konkrete resultater. Som S4 beskrev:  

 

«Når man begynner å fortelle om 0-24 og hvor viktig det er så vil jo folk si "Ja det er 

greit det", men det man jo er mest nysgjerrig på er hva har man fått til så langt. Har 

man fått til noe? Har man gjort noen forskjell?» 

 

Det var for flere informanter en spenning mellom ønsket om å vise resultater «her og nå» og 

det å se på større og mer langsiktige effekter av samarbeidet. Et vanskelig aspekt var som S3 

sa at samarbeidet måtte jobbe med «Å få folk til å skjønne at det å få fem direktorater til å 

jobbe sammen, det er innovasjonsarbeid». «0-24 samarbeidet» handlet ikke bare om å oppnå 

resultater, det handlet om å skape noe nytt og endre strukturer, arbeidsmåter og perspektiver 

hos deltakerne. Jeg opplevde at alle informantene hadde det samme langsiktige og fremadret-

tede fokuset som går overens med god T-formet ledelse, at deltakerne så nytten og verdien av 

å samarbeide på tvers.  

 

Samtidig så jeg også at deltakerne viste en evne til å redefinere hva som var suksess. Suksess i 

«0-24 samarbeidet» var ikke å oppnå raske kvantifiserbare resultater, men å utvikle tiltak som 

hadde faktisk effekt for barn og unge. Dette var bærekraftige og langsiktig tiltak. Jeg ser her 

en sammenheng mellom informantenes T-formede lederstil og viljen til å trekke inn satsinger, 

prosjekter og statistikk i samarbeidet slik det er beskrevet i kapittel 4.3.3. Som gode T-
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formede ledere ønsket de å skape resultater og verdi ved å samarbeide horisontalt og oppnå 

resultater vertikalt slik Hansen (2009) beskriver. Å trekke inn prosjekter i samarbeidet kunne 

informanten akkurat oppnå resultater vertikalt og horisontalt. Jeg opplevde at dette fungerte 

fremmende på samarbeidet ved at informantene støttet hverandre og var enige om at det var 

langsiktige og helhetlige resultater som var målet.   

 

4.5.3 Lederroller i et tverretatlig samarbeid 

I et tverretatlig samarbeid som «0-24 samarbeidet» vil det oppstå mange situasjoner og 

spørsmål som trenger avklaring fra en leder. Yukls (2013) sin «helhetlige modell for effektiv 

ledelse» trekker frem tre ulike roller som en leder kan vektlegge for å påvirke adferd i ulike 

situasjoner. I et tverretatlig samarbeid kan det ofte være begrensede muligheter til å benytte 

makt eller mer styring av andres adferd, noe som kan aktualisere nødvendigheten av å benytte 

en blanding av alle rollene.  

 

For informantene var det noe helt eget og spesielt ved å drive ledelse innenfor rammene av 

«0-24 samarbeidet». Ettersom man ikke hadde noen direkte myndigheter over hverandre eller 

andre avdelinger, ble det trukket frem at det relasjonelle ble en viktig ledelsesfaktor. Kjenn-

skap og bekjentskap ble viktige forhold som kunne hjelpe en leder i å fremme samarbeidet. 

Jeg syntes S5 beskrev dette godt:  

 

«Så det er jo en helt annen ledelse. Denne kollektive ledelsen på tvers er jo noe annet. 

Og da tenker jeg at det er jo utrolig viktig å være kjent. Det udefinerbare er så utrolig 

viktig. Jeg klarer ikke svare på det.» 

 

 

Jeg tolker det udefinerbare som en del av det sosiale samspillet som følger med å samarbeide 

med andre. Å samarbeide innebærer en gjensidig tilpasning mellom aktører som Mintzberg 

(1983) mener, nødvendiggjør at ledere utvikler utmerkede mellommenneskelige ferdigheter 

for å mestre. Det å opprettholde en god relasjon, personkjemi og å bli godt kjent med de andre 

blir dermed en del av det å drive ledelse i et samarbeid. Å være godt kjent og ha en personlig 

relasjon med andre ledere fremstod som en måte å øke handlingsrommet for deltakerne på. Et 

bekjentskap og en god relasjon muliggjorde at lederne kunne gå utenfor de formelle linjene. 

S7 fortalte om dette på følgende måte:  

 

«Det handler veldig mye om relasjon og den type nettverksbygging. Dess mer du job-

ber med det, dess lettere er det å ta de telefonene. Du har et fjes, du har et navn og da 
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er det lettere å ta de litt mer uformelle linjene. Og at du da får et litt større handlings-

rom.» 

 

I henhold til Yukls (2013) tre lederroller var det tydelig at lederne måtte trekke på hele spek-

teret av roller for å fremme samarbeidet. I styringsgruppen var det i hovedsak den endrings-

orienterte som ble benyttet for å fremme samarbeidet. Skulle man legge frem en sak eller kla-

re å få de andre deltakerne med på nye oppgaver, måtte det finnes noen måter å engasjere de 

andre medlemmene på. S4 fortalte på følgende måte hvordan vedkommende selv gikk frem i 

slike situasjoner:   

 

«Du må finne en måte å få de ombord på. Du må lage et møte eller fagseminarer som 

gjør at de blir nysgjerrige. Og kanskje du må få inn kommunene? Altså du må få noen 

ulike aktører med på møtene som kan gi en beskrivelse av hva dette tiltaket betyr.» 

 

Jeg tolker S4 i den retning at det var viktig å gå foran og inspirere, fremsnakke og skape enga-

sjement for endring i tråd med det Yukl (2012) beskriver som den endringsorienterte lederen. 

For S4 var en av strategiene for å få gjennomslag for saker i styringsgruppen å pirre oppmerk-

somheten hos de andre deltakerne, og gjerne fokusere mot nye innovative løsninger. I arbeidet 

utenfor styringsgruppen var det derimot mindre rom for endringsorientert ledelse. I henhold til 

S5 skyldtes dette fraværet av et støtteapparat som kunne bistå med samarbeidsoppgavene:  

 

«Det er jo det at her er det ikke noe definert apparat. Du må sitte på og følge opp på 

et veldig detaljert nivå, du må løpe rundt med småting til linjeledere. Og du må rett og 

slett følge opp på et annet nivå.» 

 

Utenom styringsgruppemøtene fremstod det som at lederne i større grad inntok en oppgave-

orientert rolle. Det ble lagt mye tid og arbeid inn i å sikre at det var nok ressurser, planleg-

ging, rolleavklaring og løse arbeidsrelaterte problemer i tråd med slik Yukl (2012) beskriver 

den oppgaveorienterte ledelsesrollen. Mange informanter pekte på nettopp arbeidsmengden 

som måtte til for å sikre at det var fremdrift i samarbeidet, som en stor utfordring. Flere in-

formanter omtalte også arbeidet med «0-24 samarbeidet» som den oppgaven de hadde brukte 

mest tid på. I følge S8 var arbeidsmengden i starten av samarbeidet såpass omfattende og 

uklart at det nærmest ble for mye for de ansatte:  

 

«Noen ganger så var det såpass mye å gjøre i de arbeidsgruppene vi hadde medarbei-

dere i at de måtte komme til meg. De kom jo til meg og sa at det var så mye at jeg må 

hjelpe dem med å prioritere eller hjelpe til med å skalere ned. Det handlet mye om at 
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jeg måtte bidra med å gjøre deres bidrag noe enklere og mindre omfattende enn det 

man skulle ønske seg. For å få tiden til å gå rundt.» 

 

I dette tilfellet måtte S8 innta en oppgaveorientert rolle og bidra med å strukturere arbeids-

mengden til sine medarbeidere. I henhold til noen informanter hadde mange oppgaver og ar-

beidsgrupper nærmest «falt ned i fanget» på flere medarbeidere. Det første som måtte gjøres 

var å hjelpe medarbeiderne med å få kontroll over arbeidet og tiden. Deretter måtte det sikres 

at medarbeiderne klarte å levere sine bidrag i tråd med det som var forventet. En effekt av at 

arbeidet måtte nedskaleres var at medarbeiderne i liten grad kunne gå i dybden av problems-

tillingen de jobbet med innenfor «0-24 samarbeidet». Dette skapte ifølge S8 mye frustrasjon 

blant medarbeiderne:  

 

«De aller fleste som jobber her de har jo et veldig genuint ønske om å gjøre en god 

jobb og det å få en nærmest, litt sånn beskjed om at, her må du prøve å begrense deg. 

Gjøre mindre av ut av det. Det er ikke alltid så ålreit når man ser som fagperson at det 

er så komplekst. Det er frustrerende.» 

 

Jeg bemerker meg her at en oppgaveorientert ledelsesrolle kan virke hemmende på samarbei-

det. Når en leder ut av nødvendighet må skalere ned og begrense medarbeideres bidrag, og 

dette skaper frustrasjon hos medarbeiderne, så er det fare for at viktige perspektiver og syns-

punkter ikke kommer med i arbeidsgruppenes arbeid. Hvis hovedfokuset blir å sikre at det i 

hvert fall leveres ett eller annet fremfor et inngående stykke arbeid, er det muligheter for at 

samarbeidets langsiktige resultater står igjen som taperen. Dersom dette også er et tilfelle 

blant flere medarbeidere som bidrar inn i en arbeidsgruppe, vil det bidraget gruppen leverer 

raskt kunne skrumpe inn til et minimumsbidrag.  

 

Selv om mye av lederrollen kunne bestå i oppgaveorientert ledelse, var det vel så viktig å hol-

de motivasjonen og pågangsmotet oppe hos medarbeiderne. S9 beskrev dette på følgende må-

te: 

«Jeg opplevde at jeg ble mer en sånn, prøve så godt det lot seg gjøre. Hele tiden peke 

på formålet med 0-24. Se tjenestene mer i sammenheng, gjøre en mer brukervennlig 

tjeneste der ute. Hele tiden holde formålet oppe for medarbeiderne. Og det ble jo også 

et formål det å lære seg mekanismer for å få til et sånt tverretatlig samarbeid.» 

 

Det var tydelig at den oppgaveorienterte ledelsesrollen måtte suppleres av en relasjonsorien-

tert ledelse slik at ikke frustrasjon førte til motvilje hos medarbeiderne. Det ble av flere in-

formanter fremhevet at noe av det viktigste arbeidet de gjorde var å fokusere på motivasjon og 
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det overordnede formålet med samarbeidet. Det ble en anerkjennelse av at tverretatlig samar-

beid var vanskelig og krevende, men dette var kanskje i seg selv en del av det som var læ-

ringen i et tverretatlig samarbeid. Som S9 sa var det et formål i seg selv å lære mekanismene 

for å få til et tverretatlig samarbeid.  

 

4.6 Beslutninger, dialog og organisasjonslæring 

4.6.1 Konsensusproblematikk og begrensede mandater 

I «0-24 samarbeidet» er det vedtatt at alle beslutninger som fattes i styringsgruppen i hoved-

sak skal fattes som konsensusbeslutninger. En konsensusbasert beslutningsform er fordelaktig 

for å sikre at ikke større og mer ressurssterke deltakere overkjører mindre deltakere. Konsen-

susbeslutninger skjer i form av forhandlinger mellom deltakerne. Dette kan være fordelaktig i 

et samarbeid som består av mange deltakere hvor forutsetningene for, og ressurser til å delta i 

samarbeidet, kan variere. Konsensusbasert beslutningsform har imidlertid sine utfordringer. 

Røiseland og Vabo (2012) peker på at mange forslag og tiltak kan ende opp med å bli for-

handlet bort og at beslutningene ender opp som et minste felles multiplum. I slike situasjoner 

vil konsensusbeslutninger kunne hemme et samarbeid.  

 

I løpet av mine samtaler med informantene viste det seg at det var noe misnøye og frustrasjon 

med styringsgruppemøtene. Dette skyldtes komposisjonen, formen og antall deltakere på sty-

ringsgruppemøtene. For flere var det rett og slett for mange personer til stede i møtene. Iste-

denfor å ha en åpen og ærlig dialog opplevde flere at det ble en veldig formell fremleggelse av 

synspunkter, argumenter og innspill. S2 luftet litt av sin frustrasjon rundt styringsgruppemø-

tene slik: 

 

«Men, jeg skal være ærlig og si at jeg har tenkt "Nei, vet du hva!" Jeg har rett og slett 

vært litt lei 0-24 fordi jeg synes det har vært så mange runder. Jeg synes de styrings-

gruppemøtene ikke har fungert så godt, nettopp fordi at det har vært så mange som 

har sittet "ringside".» 

 

Antallet deltakere og møteformen hadde ført til at det var vanskelig å komme frem til enighet 

i møtene. Det viste seg at det ikke bare var antallet personer, men også hvilke personer som 

deltok som påvirket dynamikken i møtene. I møtene deltok de faste styringsgrupperepresen-

tantene, direktoratenes kontaktpersoner, sekretariatet for «0-24 samarbeidet», virksomhetsle-

der og direktører for de ulike direktoratene. Resultatet av dette var som S4 sa «Det blir i sum 

et veldig stort fora.». Jeg bet meg veldig merke i den påfølgende kommentaren til S4: «Da 

blir man litt mere, enda mere sektor nær. Det blir mer formelt, og man blir mer oppmerksom 
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på ens egen sektors ansvar». Opplevelsen av å ha så mange ulike representanter til stede fra 

de ulike direktoratene, og spesielt tilstedeværelsen av direktoratets direktører, gjorde at delta-

kerne ble mer restriktive og tilbøyelige til å «forsvare» egen sektor og direktorat i møtene.  

 

Istedenfor å ha en dialogisk kommunikasjon slik Bang og Middelfart (2010) anbefaler, opp-

fattet jeg at møtene var preget av saks- og relasjonskonflikter mellom deltakerne. Dette kan 

gjenspeiles i S6 sin kommentar: «Altså det blir store møter. De blir litt for, det er mange sa-

ker på dagsorden, de blir litt for sånn administrative og tekniske». Istedenfor å utforske mu-

ligheter eller utvide samarbeidet, omhandlet mange av møtene administrative og tekniske as-

pekter ved samarbeidet. Forhandlingene gikk ikke like langt eller dypt som alle informantene 

kunne ønske. Jeg observerte at flere direktorater møtte opp til styringsgruppene med en viss 

motvilje eller frykt for å bli trukket med i et utvidet eller større samarbeid enn det som allere-

de var etablert. Denne fortolkningen hentet jeg fra S1 som fortalte følgende om styringsgrup-

pemøtene: «Man stilte med avgrensede mandater, og det var heller ikke veldig åpent for å vie 

ut, men man leverte på et minimumsnivå.» Ettersom beslutninger måtte fattes gjennom for-

handlinger, kan en strategi ha vært å møte opp med mandater som var mer begrensede enn 

nødvendig. På denne måten hadde deltakerne et handlingsrom å forhandle på, men i de fleste 

tilfeller endte forhandlingen opp med minste felles multiplum ved at det ble levert på et mi-

nimumsnivå. 

 

Slike situasjoner som nevnt ovenfor skapte en del frustrasjon. Selv om det ikke var noen som 

fortalte åpent om personkonflikter, forklarte flere at frustrasjonen over sakskonflikter raskt 

kunne føre til frustrasjon over enkeltpersoner. For S3 var det en stor utfordring at styrings-

gruppen ikke ble et felles forum for å løse et felles problem. «Det blir ikke slik at "dette skal 

vi gjøre sammen"» sa S3 noe oppgitt. Jeg tolket tilstedeværelsen av så mange representanter 

og toppledere fra de enkelte direktoratene slik, at informantene opplevde at de måtte være 

lojale overfor sitt direktorat. Denne lojaliteten begrenset beslutningsprosessen i styringsgrup-

pen, hvilket igjen gav en hemmende effekt på samarbeid. Et samarbeid drives jo vanskelig 

fremover dersom en ikke har en effektiv og god beslutningsprosess som sørger for avklaring 

og progresjon. 

 

«0-24 samarbeidet» hadde en sentralisert beslutningsstruktur hvor de aller fleste uklarheter 

skulle løses eller avklares i styringsgruppen. Selv om arbeidsgruppene ble ledet av og styrt av 

det direktoratet som hadde ansvar for gruppen, var det fortsatt slik at det meste måtte forank-
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res i styringsgruppen. Som S7 sa: «Du kan jo ta så mye initiativ du vil på tvers, men hvis du 

vil ha gjennomslag så må du forankre det opp i styringsgruppen». Arbeidsgruppene sto fritt til 

å ta beslutninger, men hvis det oppstod spørsmål og vanskeligheter relatert til det oppdraget 

de hadde fått, måtte dette klareres opp i styringsgruppen. En utfordring jeg så var at arbeids-

gruppene ikke selv kunne avgjøre saker som angikk deres oppdrag. I henhold til beslutnings-

strukturen i «0-24 samarbeidet» tegnet S9 følgende bilde:  

 

«Arbeidsgruppene jobbet jo egentlig som en egen autonom enhet. Alle bidro med sine 

oppgaver inn i leveransen. Så mine medarbeidere forankret jo sitt bidrag hos meg. Og 

så gikk det inn i arbeidsgruppen. Og leder av arbeidsgruppen løftet, vil jeg tro, da de 

veivalgene og problemstillingene inn i styringsgruppen.»   

 

Det er forståelig at en arbeidsgruppe ledet av Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet ikke kan 

bestemme hva som er faglig korrekt eller riktig i bidraget fra for eksempel Helsedirektoratet. 

Men slik S9 forklarte ville eventuelle faglige uenigheter eller spørsmål rundt bidragene i ar-

beidsgruppen løftes videre opp i styringsgruppen for avklaring. Dette kan ha vært med på å 

skape mange av de administrative og tekniske oppgavene som S6 viste til tidligere. Jeg opp-

levde også at arbeidsgruppene hadde et handlingsrom og mulighet til å fatte en del beslut-

ninger selv, men at det var uklart i hvor mye beslutningsmakt som var desentralisert til grup-

pen. Det var noe tegn til at beslutningsstrukturen gikk utover medarbeidernes evne eller selv-

sikkerhet til å tørre å tenke kreativt. Som S8 fortalte:  

 

«Jeg vet i hvert fall selv at medarbeiderne var litt frustrerte over dette med forank-

ringen. For det ble litt uklart når de satt i arbeidsgruppene og kom tilbake til meg og 

sa "Jeg visste ikke helt hva jeg kunne si ja eller nei til".» 

 

Når det var uklart hvor mye myndighet og beslutningsmakt medarbeiderne eller arbeidsgrup-

pen hadde, ble medarbeiderne usikre. Det var ikke alltid vilje til å prøve nye eller si ja til nye 

forslag ettersom medarbeiderne ikke visste om dette var innenfor deres myndighet til å beslut-

te. Slike forhold kan være med på å påvirke bredden i de løsningene som arbeidsgruppene 

kom med, eller begrense den nødvendige kreativiteten som trengs for å løse tverrsektorielle 

utfordringer.  

 

4.6.2 Organisasjonslæring som fremmer dialog og samarbeid 

I forbindelse med at flere informanter fremhevet hvordan styringsgruppemøtene ikke hadde 

fungert godt nok, var det interessant å se hvordan mine informanter hadde tatt grep for å endre 
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på dette. Informantene pekte her på behovet for å gjøre endringer i styringsgruppemøtene. 

Som S4 sa: ««Det skulle vært en egen studie av disse styringsgruppemøtene altså. Jeg sier 

ikke at de er dårlige, men det er ett eller annet som skjer som vi må endre på». S1 fortalte 

hvordan de faste representantene i styringsgruppen hadde snakket sammen for å løse opp i og 

endre den dynamikken de slet med. Alle informantene hadde opplevd den samme problema-

tikken med styringsgruppen, som var at forhandlingene og dialogen ikke helt førte frem. For å 

møte denne utfordring fortalte S1 hva som nå var besluttet:  

 

«Det vi har besluttet er at vi skal ha noen av møtene, siden det er så store og tunge 

møter, så skal deler av møtene bare være faste i styringsgruppen, og så tar vi resten 

med disse kontaktpersonene og sekretariatet. Nettopp for å få denne arenaen for å 

snakke litt friere sammen. Og når vi da reduserer gruppen til bare oss fem/seks aktø-

rene så oppfatter jeg at vi snakker veldig godt sammen.»    

 

I utgangspunktet kan den endringen som S1 her beskriver forstås som en form for enkelkrets-

læring. Ved å endre på måten møtene fremover skal gjennomføres, kan det problemet med at 

møtene er store og tunge løses. Men spørsmålet er om en slik justering endrer på det underlig-

gende og faktiske problemet med møtene? Endres deltakernes grunnleggende forståelse av 

hvordan møtene bør gjennomføres eller foretar de kun en justering som ikke bedrer møtene i 

seg selv? Hvis justeringen ikke skaper bedre samarbeidsklima i møtene, hvis deltakerne på 

møtene fortsatt vil stille med «begrensede mandater» og ikke opplever at «dette er noe de 

skal løse sammen», så vil denne justeringen av møtene kun være en form for enkelkretslæring.  

 

Jeg opplevde allikevel at flere informanter virkelig satte spørsmålstegn ved, og reflekterte 

rundt hva som kunne være grunnen til at styringsgruppemøtene var så krevende og vanskeli-

ge. Flere informanter hadde satt spørsmålstegn rundt hvorvidt den daværende måten å gjen-

nomføre møtene på faktisk var den beste. Det var også klare tegn til at informantene rettet 

blikket innover mot seg selv og hvordan en selv handlet, og opptrådte i møtene. Jeg syntes S2 

resonerte i tråd med dobbelkretslæring når vedkommende uttalte: «Man kommer inn i ulike 

roller som jeg ikke alltid syntes har vært like bra. Og det gjelder meg selv også. Er jeg den 

beste når jeg er i styringsgruppemøtene?» S2 merket at formen og dynamikken på møtene 

påvirket S2 sin egen oppførsel i møtene. Slik refleksiv tolkning og vurdering av hvordan vi 

handler i ulike situasjoner er viktig for å kunne oppnå læring av situasjonen. Et annet tegn 

som forsterket min fortolkning av endringen som en form for dobbelkretslæring, var at flere 

informanter fremholdt hvordan det var persondynamikken og opplevelsen av å måtte være 
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lojal til eget direktorat som begrenset styringsgruppemøtene. Jeg følte det som at antallet delt-

akere på møtene gjorde at deltakerne følte at de sto «på scenen», og måtte opprettholde den 

rollen som de følte eller trodde resten av gruppen hadde til dem. Jeg oppfattet S5 sin kom-

mentar som et veldig godt tegn på at informantene hadde tatt tak i de underliggende årsakene 

og problemene ved møtene:  

 

«Så har vi underveis snakket litt sammen bare vi lederne, vi som representerer eiersi-

den. Vi har da erkjent at vi snakker litt friere når det bare er oss, og ikke hele sekreta-

riatet og alle kontaktpersonene til stede.» 

 

Det var tydelig at informantene ønsket å få et fora hvor de kunne føle seg trygge, åpne og frie, 

rett og slett å ha en mer dialogisk kommunikasjon i tråd med Bang og Middelfarts (2010) be-

skrivelse.  Kommentaren til S5 kan være med på å belyse dette: «Jeg synes det er mye lettere 

med den bilaterale dialogen når man møtes to eller tre enn i styringsgruppen». For meg vir-

ket det som om de faste representantene søkte etter muligheten til å skape et fora hvor det var 

mulig å ta seg tid til å sette seg inn hverandres synspunkter, lytte til hverandre og utforske 

mulighetene som lå i samarbeidet (Bang & Middelfart, 2010, s. 5). Et slikt fora, hvor det er 

trygt å snakke om feil og problemer, er også i tråd med det Tucker og Edmondson (2003) leg-

ger frem som en forutsetning for at det skal forekomme dobbelkretslæring.  

 

Spesielt i et tverretatlig samarbeid som «0-24 samarbeidet» tror jeg informantene ønsket et 

trygt og uformelt fora hvor de kunne prate fritt. Kanskje var noen saker eller tiltak politisk 

følsomme eller trengte en ordlegging som ikke var egnet for store møter? Beslutningen om å 

endre styringsgruppemøtene for å få en friere og tryggere ramme for diskusjon og dialog, kan 

også nærme seg en form for deuterolæring. Informantene anerkjente hvordan styringsgruppe-

møtene var et svakt læringsforum hvor det var behov for færre deltakere og en friere ramme 

for agenda, og diskusjon. Informantene viste tegn til å endre mening og forståelsen av sty-

ringsgruppemøtene, og det som kom ut av møtene. Dette er en av de forutsetningene som Øy-

vind Glosvik (2002) legger til grunn for at det skal forekomme deuterolæring, noe som jeg så 

tegn til hos mine informanter. Jeg anser den læringen som har forekommet i styringsgruppen 

som en positiv og viktig utvikling som vil kunne fremme samarbeidet, og bedre konsensusbe-

slutningene i styringsgruppen.  
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4.6.3 Kunnskapsdeling og promotering av samarbeidet 

I et tverretatlig samarbeid mellom fem direktorater, med over 20 ulike arbeidsgrupper vil det 

bli utviklet og skapt mye ny kunnskap som både samarbeidet, og de deltakende direktoratene 

vil kunne ha nytte av. En del av formålet med «0-24 samarbeidet» er å legge til rette for bedre 

samarbeid på tvers av sektorene. Dersom ikke arbeidsgruppene eller deltakerne i samarbeidet 

deler den kunnskapen de opparbeider seg, vil det bli vanskelig å oppnå reelle endringer på 

tvers av sektorene. 

 

Et viktig spørsmål var i denne sammenheng hva som hadde skjedd med de rapportene som 

arbeidsgruppene hadde skrevet. Rapportene eller andre type dokumenter som arbeidsgruppene 

utvikler utgjør det Carlile (2004) kaller grenseobjekter. De ferdige rapportene som arbeids-

gruppene utarbeidet skulle overleveres videre til styringsgruppen, men jeg opplevde at rappor-

tene og kunnskapen fra arbeidet i liten grad ble delt eller videreformidlet. I samtale med S9 

spurte jeg hvor rapportene fra arbeidsgruppene hadde blitt av og fikk følgende svar: «Nei, 

de… Gud hvor er de blitt av? De må jo ha blitt levert til departementene». Svaret til S9 skal 

ikke overfortolkes dithen at alle rapporter i samarbeidet er sporløst forsvunnet, men det over-

rasket meg hvor lite oversikt flere informanter hadde etter ferdigstilt arbeid. I lys av Cohen og 

Levinthal (1990) sin beskrivelse av organisasjoners absorpsjonskapasitet var det her lite tegn 

til at kunnskapen ble delt med andre enheter langt unna der kunnskapen oppstod eller kom 

inn. 

 

Årsakene til den svake kunnskapsdelingen kan til en viss grad tilskrives personlige arbeids-

forhold slik som S8 beskrev:  

 

«Vel. Nå får jeg snakke for meg selv. Men som sagt jeg har fire rapporter nede som 

jeg overhodet ikke har fått lest i. Men jeg har ikke fått noe oppfølgingsspørsmål knyttet 

til de rapportene heller.»   

 

S8 hadde enda ikke lest rapportene fra «0-24 samarbeidet». Det var imidlertid heller ingen 

som hadde fulgt opp eller kommet med oppfølgingsspørsmål rundt rapportene. På denne må-

ten forble rapportene fra samarbeidet slik det gamle ordtaket sier «ute av syne, ute av sinn». 

Noe av denne mangelen kan nok tilskrives det manglende trykket og etterspørselen som ble 

omtalt i kapittel 4.4.2 angående forankring og utfordringer med tid som ble tatt opp i kapittel 

4.3.2. Men jeg oppfattet det også slik at det var ulikt i hvilken grad deltakerne hadde tildelt 

ansvar for å følge opp og dele informasjon fra samarbeidet. Foruten direktoratenes egne kon-
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taktpersoner for «0-24 samarbeidet» var det kun de faste representantene i styringsgruppen 

som fremstod som naturlige grensekryssere som kunne fordele og spre informasjon angående 

samarbeidet slik Jacobsen (2016) omtaler. Uten tydelig definerte grensekryssere oppfatter jeg 

samarbeidet som å stå i fare å bli hemmet. Som Jacobsen (2016) bemerker blir ofte den kunn-

skapen som produseres i prosjekter og samarbeid borte når prosjektet er over. På denne måten 

kan mye nyttig og viktig læring slik det ble omtalt i kapittel 4.6.2 gå tapt.  

 

I denne sammenheng var det interessant å høre at styringsgruppen nylig hadde fått en tilba-

kemelding fra konsulentfirmaet Deloitte som hadde fulgt «0-24 samarbeidet» en stund. 

Deloitte hadde tatt tak i den manglende forankringen, kunnskapsdelingen og oppmerksomhe-

ten flere informanter hadde pekt på som svakheter ved samarbeidet. For å møte disse utford-

ringene hadde Deloitte foreslått at samarbeidet burde benytte et eksternt pr-byrå for å drive 

både intern og ekstern kommunikasjon. S4 forklarte litt av tanken med dette slik: «Her har 

man koplet på et pr-byrå for å kunne drive intern og eksternkommunikasjon. Da kan vi på en 

måte markedsføre og promotere hva vi gjør og holder på med både overfor departementene 

og i direktoratene». Utvikling av en moderne og engasjerende hjemmeside som for eksempel 

0-24samarbeidet.no med videoer, intervjuer og presentasjoner av hva samarbeidet hadde opp-

nådd og jobbet med var en del av dette kommunikasjonsarbeidet. Dette innebar at deltakerne 

nå også skulle promotere «0-24 samarbeidet», og ikke bare løse oppgavene i samarbeidet. 

Dette var en endring i måten deltakerne forstod og så sin rolle i samarbeidet. Som S1 sa:  

 

«Hvis vi skal lykkes her så utfordrer det måten departementene og direktoratene job-

ber på. Og da må vi begynne å vise at finnes.» 

 

Fremover skulle samarbeidet også jobbe for å gjøre seg selv relevante og synlige overfor me-

dia, politikere og alle som jobbet med barn og unge. Det er for meg interessant å se hvordan 

innhenting av et eksternt pr-byrå og et fokus på å gjøre samarbeidet synlig konstituerer en 

endring i synet på hva «0-24 samarbeidet» er og hva det skal gjøre. For meg innebærer dette 

et skifte i perspektiv hvor informantene har gått fra å tenke på «0-24 samarbeidet» som noe 

som skal løses i henhold til et oppdragsbrev til å se «0-24 samarbeidet» som en egen organi-

sasjon i seg selv. «0-24 samarbeidet» får på denne måten en verdi i seg selv hvor deltakerne 

ønsker å vise at samarbeidet finnes. Det er mulig å se dette skifte i lys av deuterolæring slik 

det ble diskutert i kapittel 4.6.2. Informantene hadde utvist læring ved å ta inn ny kunnskap 

gitt dem fra Deloitte og innført endringer på bakgrunn av dette.  
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Men ikke bare har de innført endringer, jeg oppfatter at de har stilt spørsmål med hva «0-24 

samarbeidet» er og skal være. Å endre synet og forståelsen av hva som skal gjøres for faktisk 

å fremme «0-24 samarbeidet» opplever jeg som en grunnleggende endring i meninger og for-

ståelse av samarbeidet, noe som ligger nært dueterolæring. Som S6 sa «Du må ta litt ansvar 

selv. Og vi må ta ansvar for å informere og snakke. Diskutere ting internt og eksternt. Det er 

kjempeviktig. Alt ansvaret kan ikke være på oss ledere». For at «0-24 samarbeidet» skulle bli 

noe mer enn en oppgaveløsning måtte det snakkes om internt og eksternt, og det måtte gis et 

liv utenfor de som jobbet med det. Slik S6 omtalte det kunne ikke alt ansvaret for å gi «0-24 

samarbeidet» mening og innhold, ligge hos lederne. Det måtte «gis liv» utenfor de formelle 

strukturene til samarbeidet.  

 

Jeg ser også her en sammenheng med S3 sin kommentar i kapittel 4.6.3 om hvor viktig det 

var: «Å få folk til å skjønne at det å få fem direktorater til å jobbe sammen, det er innova-

sjonsarbeid». Å promotere hva «0-24 samarbeidet» er og hva som faktisk gjøres gjennom 

kunnskapsdeling internt og eksternt, er absolutt avgjørende for å få folk til å skjønne hvor 

innovativt, men også krevende samarbeidet er. Dette kan gi merverdi til samarbeidet og jeg 

ser promoteringen av samarbeidet som en måte å drive kunnskapsdeling på som kan bidra til å 

fremme samarbeidet. Denne formen for kunnskapsdeling vil kunne gi den oppmerksomheten 

og tilstedeværelsen som er nødvendig for å oppnå forankringen hos politikere og departemen-

ter som ble etterspurt i kapittel 4.4.2. 

 

4.7 Matriseproblematikk, tillit og normer 

4.7.1 Krysspress, lojalitetskonflikt og uklare linjer 

«0-24 samarbeidet» er organisert som et program hvor det er underlagt flere arbeidsgrupper 

under den felles ledelsen til styringsgruppen. Arbeidsgruppene skal rapportere til styrings-

gruppen, men inngår som en del av de vanlige linjene til direktoratene. Det ble også ved opp-

start av samarbeidet vedtatt at alle direktorater skulle lede minst en arbeidsgruppe, og at alle 

skulle være representert i alle arbeidsgrupper. Organiseringen av «0-24 samarbeidet» bærer 

preg av det Mintzberg (1983) kaller en matrisestruktur hvor basisorganisasjonen er det direk-

toratet medarbeideren er ansatt i samtidig som de utfører arbeidet for «0-24 samarbeidet» i en 

arbeidsgruppe som er underlagt et annet direktorat.  
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Matrisestrukturer vil ofte skape flere utfordringer i henhold til ledelse, rolleavklaring, myn-

dighet, lojalitet og krysspress (Mintzberg, 1983, s. 85). «0-24 samarbeidet» er i denne sam-

menheng intet unntak. Jeg merket tydelig at flere informanter hadde opplevd ulike typer 

matriseproblemer i forbindelse med «0-24 samarbeidet». En klar utfordring som mine infor-

manter pekte på, var at det var uklare ansvars- og myndighetsforhold mellom lederne i samar-

beidet. Ettersom arbeidsgruppene inngikk som en del av den vanlige linjeorganiseringen i det 

direktoratet som ledet gruppen, oppstod det en form for delt ledelse slik Gailbrath (1971) om-

taler. S7 fortalte om sin opplevelse med uklare ansvars- og myndighetsforhold slik:  

 

«Jeg synes det har vært kjempekrevende. Jeg har vært veldig usikker over hva jeg 

egentlig har ansvar for. Har jeg ansvar for fremdrift? Har jeg ansvar for kvalitet på 

leveransen? Eller har jeg ansvar for at mine saksbehandlere besvarer de oppdragene 

de får tildelt i gruppen som de er medlem av på en god måte?» 

 

S7 som hadde flere medarbeidere i flere arbeidsgrupper syntes det var vanskelig å finne sin 

posisjon og rolle i sitt forhold til «0-24 samarbeidet». Som en del av medarbeidernes basisor-

ganisasjon hadde S7 ansvar for å sikre medarbeiderne hadde tid, ressurser og mulighet til å 

delta i samarbeidet. Men i tråd med forankringsstrukturen i «0-24 samarbeidet» så skulle også 

S7 forankres på medarbeidernes bidrag inn i arbeidsgruppen. Dette skapte en uvant og ukjent 

situasjon for flere ledere som var i samme situasjon som S7. S8 kommenterte i denne sam-

menheng følgende: «Altså jeg er jo vant til at jeg er trinnet opp i en eller annen linje. Men her 

har jeg på en måte vært en del av en slags løkke. Hvor jeg liksom har vært i enden». Samtidig 

som alt skulle forankres hos linjeleder, har linjelederne ikke hatt direkte kontroll over det de 

forankrer. S9 fortalte følgende: «Realiteten er at jeg har følt at jeg har måttet stå til ansvar 

for eksempel gruppens leveranse, som jeg ikke har noe kontroll på». 

 

Denne følelsen av å ha ansvar, men ingen myndighet skapte mye frustrasjon hos mine infor-

manter og er et godt eksempel på matriseproblematikken som følger med delt ledelse. Det var 

spesielt frustrerende at ting som ble forankret og godtatt i et direktorat, ble sett bort i fra eller 

ikke tatt med videre av den som ledet arbeidsgruppen. S7 fortalt med noe oppgitthet over opp-

levelsen av å være et forankringspunkt som ikke ble hørt:  

 

«Når det er lederforankret her at det burde vi gå videre med, og dette er en gruppe 

som skal prøve å endre rammebetingelsene for en veldig sårbar gruppe ungdom. Er 

det da riktig at en sånn arbeidsgruppe skal stoppe en sak fordi det ikke er gangbar po-

litisk mynt i ett direktorat?» 
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Jeg opplevde at det fremstod uklart for noen ledere hvordan slike hendelser og situasjoner 

skulle løses. Det var ikke gitt for informantene om de skulle trekke dette videre til sin repre-

sentant for styringsgruppen i eget direktorat eller om dette måtte løftes opp i direktoratet som 

ledet arbeidsgruppen. S7 hadde også prøvd å ta kontakt med lederen for arbeidsgruppen for å 

avklare spørsmål, men opplevde da at det ikke var riktig prosess: «Nei jeg har jo prøvd å ta 

kontakt med lederen der borte noen ganger uten at det egentlig var «riktig». Det har jo vært 

veldig klart at dette skal være noe annet». Resultat ble at S7 måtte gå igjennom sine medar-

beidere for å kunne påvirke arbeidet:  

 

«Så det har vært sånn at hvis jeg vil ha en stemme inn i det arbeidet så må jeg gå via 

min saksbehandler som må ta det opp i den gruppen han sitter i. Så må gruppeleder 

der ta det opp med sin leder. Altså det er noe helt pussig.» 

 

Alle matrisestrukturer vil føre med seg noen utfordringer, hvilket også er å forvente i tver-

retatlige samarbeid. Jeg la merke til at det var et ønske om en tydeligere avklaring for hvordan 

usikkerheter og situasjoner med uklare roller skulle løses. Selv om det var flere matrisepro-

blemer som oppstod på grunn av organiseringen som var valgt, var dette også noe av formålet. 

Som S1 forklarte:  

 

«For til syvende og siste så havner dette nede i de ordinære linjene. Og det var noe av 

tanken når vi organiserte det som vi gjorde, for å få noen varige endringer her. Vi 

ville ikke ha isolerte prosjektgrupper. Men vi ønsker å trekke mye på de ordinære lin-

jene.» 

 

S1 vektla at tanken med en matrisestruktur var å skape uroligheter og press som kunne føre til 

et behov for endringer i direktoratene. Dette er et klassisk syn på organisasjonsendring som 

skjer gjennom påvirkning og trykk påført innen eller utenifra organisasjonen. Samtidig er jeg 

usikker på om ikke mangelen på god kommunikasjon og tydelig oppfølging av ledere som 

ikke var en direkte del av samarbeidet, kan ha virket hemmende på samarbeidet. S1 kom med 

en bemerkning som også underbygde denne tolkningen:  

 

«Det å ruste et slikt arbeid med et tydeligere mandat og en bedre sammenheng mellom 

hvilke oppgaver som skal løses. Hvilke ressurser, både sånn på antall timer tilgjenge-

lig og forutsetninger for å jobbe effektiv. Ved å ha et tydelig mandat og ikke måtte lir-

ke så mye i alle prosesser, det er en av tingene vi burde gjort annerledes.»   
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4.7.2 Stoler vi på hverandre? Normer og tillitt i «0-24 samarbeidet» 

Tillitt eller tiltro til de andre deltakerne i et samarbeid er svært viktig for at et samarbeid skal 

fungere og utvikle seg. Tillitt innebærer ifølge Huxham og Vangen (2005) at deltakerne tør å 

være sårbar overfor hverandre.  

 

Som det har vært vist i kapittel 4.3.2 var det ikke en utbredt vilje eller kapasitet med hensyn 

til tid til å utvide samarbeidet for mye. Samtidig ser jeg det som et tegn på en voksende tillitt 

når deltakerne er villige til å trekke inn eksterne prosjekter og satsinger i samarbeidet slik som 

vist i kapittel 4.3.3. At de faste representantene endret styringsgruppemøtene som omtalt i 

kapittel 4.6.2, opplever jeg også som et tegn på at det har utviklet seg en tillit mellom delta-

kerne. Samtidig var det tegn til at det ikke enda var utviklet en ordentlig tillit som tillot delta-

kerne å senke skuldrene og stole på hverandre. Som S3 fortalte:  

 

«Vi har jo ikke hatt så mange styringsgruppemøter. Hvis vi skal bli den styringsgrup-

pen vi nå skal være, om vi skal utvikle innovasjon. Da kan vi ikke møtes to til tre 

ganger i semesteret, men møtes minst en gang i måneden. Og ha god tid til å snakke 

sammen og utforske muligheter, uenigheter også videre.» 

 

Som S3 bemerker var ikke frekvensen på styringsgruppemøtene hyppige nok til at det ble 

utviklet tilstrekkelig tillitt til hverandre. Nesheim et al. (2019) understreker at tillitt utvikles 

over tid, gjennom langvarige relasjoner og dialog. Å møtes to til tre ganger i halvåret er ikke 

nok til hverken å bygge tillit eller langvarige relasjoner. Samtidig ble det av S6 fremhevet at 

det ikke var nok tillit til at deltakerne turte å være sårbare eller utfordre hverandre:  

 

«Jeg synes ikke vi har turt å gå ned i, være tøff og tydelige nok. Vi er nok forskjellige 

personligheter. Jeg tror nok jeg er en person som er veldig tydelig, og det er på godt 

og vondt. Noen synes det er for krevende og sier bare "Å nei, jeg synes det er skum-

melt, jeg tørr ikke dette her og jeg vil bare gå» slike ting.» 

 

Ut ifra flere informanters beskrivelser tolket jeg det slik, at det eksisterte en form for høflig-

hetsnorm i samarbeidet. Det var ikke akseptert eller trygt å utfordre hverandre i samarbeidet. 

Dette gjorde det vanskelig å utforske nye retninger for samarbeidet, hvilket kan anses som 

hemmende for samarbeidet. S6 understreket dette enda tydeligere ved å si: «Jeg tror det hand-

ler litt om at vi ikke tørr. Vi kan ofte bli litt høflige ikke sant. Så det å gå ned i litt sånne kon-

fliktområder. Det gjør vi ikke alltid. for det er krevende». Å gå inn i konfliktområder var kre-

vende og ubehagelig for flere, men det var nødvendig for at samarbeidet skulle gå videre. 

Som S2 sa «Det kan komme mye smart ut av litt motstand». Men denne motstanden ville kun 
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være fruktbar hvis deltakerne hadde tillitt til hverandre. Det måtte slik Huxham og Vangen 

(2005) bemerker være rom for å være sårbar og tørre å ta feil. Som S3 fortalte:  

 

«Stoler vi egentlig på hverandre? Det handler nok mer om det der å utforske det 

ukjente, tørre å gå ut på den isen. Det å tørre at vi kanskje ikke får det til, at vi må 

rykke tilbake til start og si det får vi ikke til. Du må tørre å gi deg selv en tabbekvote.» 

 

Foruten å bygge tillitt har Jacobsen (2016) trukket frem behovet for at det utvikles normer 

som skaper engasjement, en følelse av felles skjebne og samhold i samarbeidet. Jeg opplevde 

at alle informantene følte på at de hadde en felles skjebne. Dog ble det uttrykt noe forskjellig 

som for eksempel S5: «Jeg må jo si at jeg ikke drømte om å få dette ansvaret. Men når jeg 

har fått det så prøver jeg å være lojal til det». Alle stilte seg lojalt bak samarbeidet og ville gi 

sitt, men den nødvendige tillitten til å kaste seg inn i det med fullt engasjement var enda ikke 

helt til stede. Men informantene så seg ikke bare bundet av å samarbeide fordi det var gitt i et 

oppdrag fra departementene. Slik det ble trukket frem i kapittel 4.2.1, stilte alle seg bak pro-

blemet med frafall og mente dette var et felles ansvar som måtte løses. Som S7 sa: «Barn og 

unge er jo en gruppe som, historisk sett, alltid har falt imellom sektorene. Så dette må vi jo 

bare løse». 

 

Jeg oppfattet det slik at det eksisterte et absolutt samhold mellom dem som deltok eller hadde 

deltatt i «0-24 samarbeidet». Å være en del av «0-24 samarbeidet» var et arbeid som var sær-

egent, noe eget på godt og vondt. Men det var også positive sider ved det. Som S5 beskrev: 

«Når jeg kommer inn i det fora der så tar jeg jo på meg en hatt hvor jeg er, nå er jeg ikke helt 

sikker på tittelen eller rollen til de andre der, men vi er likestilt». Når deltakerne trådde inn i 

«0-24 samarbeidet» så ble mange forskjeller også visket ut, og informantene opplevde å tilhø-

re samarbeidet, enten som en del av styringsgruppen, leder eller medarbeider i samarbeidet. 

De opplevde en felles skjebne, et engasjement og en bekymring for å ikke oppnå målene i 

samarbeidet sammen. S4 sin kommentar oppsummerte dette godt:  

 

 «All den tiden vi skal jobbe med det her. Jeg vil jo ikke se at det ikke kommer noen re-

sultater ut av det. Jeg er faktisk bekymret for hva som kommer ut av dette arbeidet. 

Om det kommer nok en rapport ned i en skuff. Det vil jeg ikke.» 

 

Jeg liker S4 sin kommentar fordi den på mange måter representerte en følelse jeg syntes alle 

informantene satt med på slutten av våre intervjuer. De opplevde alle å være en del av et stort 

og viktig samarbeid hvor alle ønsket å nå samarbeidets mål med å hjelpe utsatte barn og unge 
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under 24 år. At de delte en viss bekymring for at samarbeidet skulle bli mislykket, anser jeg 

som et sterkt insitament for at det eksisterte normer og verdier som var med på å fremme 

samarbeidet mellom deltakerne.  
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5 KONKLUSJON 

 

5.1 Hvordan fremmes eller hemmes «0-24 samarbeidet»? 

«0-24 samarbeidet» er ikke det eneste tverretatlige samarbeidet i norsk offentlig sektor, og det 

kommer nok heller ikke til å bli det siste. I en stadig mer kompleks verden hvor ulike gjen-

stridige problemer får stadig mer oppmerksomhet, vil det mest sannsynlig komme mange flere 

tverretatlige samarbeid. Kunnskap og ikke minst en god forståelse for hvordan ulike forhold 

kan fremme eller hemme et samarbeid, er derfor meget viktig hvis man skal lykkes med sam-

arbeidet. 

 

Problemstillingen som denne oppgaven har søkt å besvare er: Hvordan fremmes eller hemmes 

det tverretatlige samarbeidet i «0-24 samarbeidet»? I oppgaven er det gjennomgått relevant 

teori som i analysen er brukt som verktøy for å utlede fremmende og hemmende faktorer for 

«0-24-samarbeidet». Med utgangspunkt i «0-24 samarbeidet» har oppgaven vist hvordan føl-

gende forhold har hemmet og fremmet samarbeidet: 

 

I «0-24 samarbeidet» var det en hemmende utfordring at denne felles problemforståelsen ble 

oppfattet som mer relevant for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratets sine målsetninger 

og samfunnsoppdrag enn de øvrige deltakerne. Når de andre deltakerne opplevde at samarbei-

det i mindre grad sammenfalt med deres mål og samfunnsoppdrag, ble disse deltakerne mer 

passive i samarbeidet. Dette kan ha vært med på å hemme samarbeidet. Utfordringene med 

den felles problemforståelsen samvirket videre negativt med hvor mye tid deltakerne var vil-

lige til å sette av til «0-24 samarbeidet». Det kunne oppleves som mindre aktuelt eller ønske-

lig å sette av tid og ekstra ressurser til et samarbeid som i liten grad sammenfalt med direkto-

ratets mål og samfunnsoppdrag. Dette kan ha vært med på å ytterligere hemme samarbeidet.  

 

I «0-24 samarbeidet» var det forskjeller i måten deltakerne hadde organisert seg internt for å 

forankre samarbeidet. Hovedsakelig skyldtes forskjellen i forankring ulik grad av fokus og 

oppmerksomhet fra direktoratenes ulike departementer. De direktorater som hadde tyngst og 

tydeligst formell forankring internt, hadde også størst oppmerksomhet fra sine departementer. 

Det var Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet som ble omtalt som deltakerne med størst 

oppfølging fra departementene. Det er her mulig å se en sammenheng med den felles pro-

blemforståelsen som også ble sett som mer passende for disse to deltakerne. Jeg undres her 

om ikke mangelen på politisk og organisatorisk forankring kan sees i lys av den felles pro-
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blemforståelsen. Ulik forankring var med på å hemme samarbeidet ettersom samarbeidet i 

mindre grad ble prioritert hos direktoratene med svakere forankring.  

 

For å møte de ulike hemmende forholdene tok deltakerne flere aktive valg og handlinger for å 

fremme samarbeidet. Deltakerne overvant de hemmende forholdene ved å være villige til å 

trekke egne satsinger, prosjekter eller statistikk inn i «0-24 samarbeidet». Dette fremmet sam-

arbeidet ved at alle deltakerne følte at de hadde noe de kunne tjene eller få igjen ved å samar-

beide. Slike ressurser fungerte som en energiinnsprøyting i samarbeidet og økte engasjemen-

tet hos deltakerne. Selv om alle informanter opplevde et press for å levere resultater fra sam-

arbeidet, opplevde jeg at alle deltakerne oppretthold et langsiktig perspektiv på resultatene fra 

samarbeidet. Som gode T-formede ledere definerte ikke deltakerne suksess som å oppnå raske 

resultater. Alle ønsket å utgjøre en forskjell og få bærekraftige tiltak som faktisk hjalp barn og 

unge. Dette var med på å fremme samarbeidet, og jeg anser dette fokuset som å ha hatt en 

positiv samvirkning med viljen til å trekke inn nye prosjekter, satsninger og statistikk i «0-24 

samarbeidet». 

 

I styringsgruppen for «0-24 samarbeidet» ble det besluttet at de faste representantene skulle 

møtes alene, slik at de kunne få en friere, mer åpen og tryggere dialog sammen. Dette var et 

aktivt valg for å fremme samarbeidet og skape et bedre grunnlag for å utforske muligheter og 

nye tiltak i samarbeidet. Endringen av styringsgruppemøtene er også et tegn på at det var en 

tiltakende tillitt mellom deltakerne, og at de ønsket å styrke denne tillitten ytterligere. Beslut-

ningen om å endre på styringsgruppemøtene er i tillegg et tegn på at det har forekommet dob-

belkretslæring og deuterolæring blant deltakerne. Mine informanter stilte grunnleggende 

spørsmål og reflekterte rundt hva som gjorde at møtene ikke fungerte slik de ønsket og hva 

som var grunnen til dette. Det ble også gjort en felles gjennomgang av erfaringene fra møtene 

for å finne ut hva som kunne gjøres for å endre både situasjonen og resultatene.  

 

Deuterolæringen kan også gjenfinnes i måten deltakerne endret sin forståelse av hva «0-24 

samarbeidet» er og skal være. Som et svar på den manglende forankringen og oppmerksom-

heten fra departementene bestemte deltakerne seg for å hente inn et pr-byrå for å drive intern- 

og eksternkommunikasjon. Fra å se og forstå samarbeidet som et oppdrag som skulle løses, så 

deltakerne nå «0-24 samarbeidet» som en egen «levende» organisasjon i seg selv. Å promote-

re samarbeidet var et forsøk på å løse problemene med svak politisk forankring, skape bedre 
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kunnskapsdeling og samtidig gjøre samarbeidet kjent for alle. Dette var absolutt med på å 

fremme samarbeidet.   

 

Videre vil jeg presisere at alle informantene, uansett hvor mange hemmende og frustrerende 

forhold som de fortalte om underveis i intervjuene, trakk frem hvordan de ønsket å oppnå noe 

med «0-24 samarbeidet». Det eksisterte en tydelig felles skjebne hvor noen var bekymret for 

at samarbeidet ikke skulle oppnå noe, mens andre var bestemt på at dette måtte de få til. Jeg 

anser dette felles skjebnesvangerskapet som kanskje den viktigste fremmende faktoren for «0-

24 samarbeidet», ettersom dette også var motivasjonen og grunnen til at mine informanter 

ønsket fortsette å samarbeide. 

 

På bakgrunn av de funn og forhold som denne oppgaven har avdekket er det oppsummerings-

vis deltakernes evne til å lære av de erfaringer og situasjoner som oppstår som fremmer sam-

arbeid. Det er nettopp i de situasjoner hvor deltakerne har stoppet opp og reflektert rundt 

hvorfor ting er som det er og hva som kan gjøres for å endre forholdene, at samarbeidet har 

blitt fremmet.  

 

5.2 Oppgavens begrensninger og videre forskning 

Det har ikke vært denne oppgavens formål å kunne generalisere funnene. Hovedformålet har 

vært å belyse ulike forhold som fremmer eller hemmer «0-24 samarbeidet» i håp om at dette 

kan bidra til nye ideer eller perspektiver på hvordan det kan legges til rette for vellykkede 

samarbeid. Samarbeid er ingen statisk prosess. Mange av de forhold, ledere og prosesser som 

var en del av «0-24 samarbeidet» når jeg gjennomførte mine intervjuer, kan være endret eller 

borte nå. Jeg har videre hatt et relativt overordnet syn på fenomenet samarbeid. Dette gjen-

speiler seg også i de teoretiske perspektiver jeg har benyttet for å analysere empirien. En mer 

spisset og fokusert undersøkelse med vekt på organisasjonslæring eller sensemaking, kunne 

eksempelvis gitt en annen vinkling og innsikt i hva som fremmer eller hemmer samarbeidet. 

Videre ville et bredere utvalg av informanter gitt rom for komparative analyserer eller sam-

menstillinger som ikke er til stede i min oppgave. Dette er spennende innfallsvinkler som jeg 

skulle ønske jeg kunne fortsette videre på. 



74 

 

6 LITTERATURLISTE 

 

Agenda Kaupang, 2019, Tverrfaglig samarbeid og ledelse på oppvekstfeltet, Rapport nr. 

R1020445. Tilgjengelig fra:  

https://www.agendakaupang.no/wp-content/uploads/2019/03/Rapport_Oslo_Tverrfaglig-

samarbeid-og-ledelse-p%C3%A5-oppvekstfeltet_AK.pdf 

 

Album, D., 2010, Den ene undersøkelsen etter den andre, i Album, D. Hansen, M. N. & Wi-

derberg, K. (red.) Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning, Oslo: Uni-

versitetsforlaget 

 

Argyris, C. & Schön, D.A., 1996. Organizational learning II: Theory, Method, and Practice. 

Reading: Addison-Wesley 

 

Bang, H., & Middelfart, T. N. 2010, Dialog og effektivitet i ledergruppe, Tidsskrift for Norsk 

Psykologforening, 47(1), s. 4-15. Tilgjengelig fra:  

https://psykologtidsskriftet.no/fagartikkel/2010/01/dialog-og-effektivitet-i-ledergrupper  

 

Basmo, H. R., 2010, Forankring i ledelsen. Tilgjengelig fra:  

https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/anbefalte-metoder-og-verktoy/forankring-

i-ledelsen  

 

Bengry, A., 2018, Accessing the Research Field, i Flick, U. (red.) The SAGE Handbook of 

Qualitative Data Collection, Sage Publications Ltd. s. 1-24. DOI: 

https://dx.doi.org/10.4135/9781526416070 

 

Berg, B. L., 2009, Qualitative Research Methods For The Social Sciences. Boston: Pearson 

International 

 

Bouckaert, G., Peters, B.G. & Verhoest, K., 2010. The coordination of public sector organiza-

tions: shifting patterns of public management. Houndmills: Palgrave Macmillan 

 

Busch, T., 2012, Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner. Bergen: Fagbokforlaget 

 

Buch, T. & Vanebo, J. O. 2003, Organisasjon og Ledelse. Et integrert perspektiv, 5. utg. 

Oslo: Universitetsforlaget 

 

https://www.agendakaupang.no/wp-content/uploads/2019/03/Rapport_Oslo_Tverrfaglig-samarbeid-og-ledelse-p%C3%A5-oppvekstfeltet_AK.pdf
https://www.agendakaupang.no/wp-content/uploads/2019/03/Rapport_Oslo_Tverrfaglig-samarbeid-og-ledelse-p%C3%A5-oppvekstfeltet_AK.pdf
https://psykologtidsskriftet.no/fagartikkel/2010/01/dialog-og-effektivitet-i-ledergrupper
https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/anbefalte-metoder-og-verktoy/forankring-i-ledelsen
https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/anbefalte-metoder-og-verktoy/forankring-i-ledelsen
https://dx.doi.org/10.4135/9781526416070


75 

 

Carlile, P. R., 2004, Transferring, Translating, and Transforming: An Integrative Framework 

for Managing Knowledge across Boundaries, Organization Science, 15(5), September-

October 2004, s. 555-568. DOI 10.1287/orsc.1040.0094 

 

Christensen, T. mfl. 2004, Organisasjonsteori for offentlig sektor, Oslo: Universitetsforlaget 

 

De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016, Forskningsetiske retningslinjer for samfunns-

vitenskap, humaniora, juss og teologi, 4. utg, Oslo: De nasjonale forskningsetiske komiteene. 

Tilgjengelig fra: https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-

jus-og-humaniora/ 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT, 2016, Felles problem- felles løsning? Lærdommer fra 0-

24 samarbeidet, Læringsnotat, Oslo: Direktoratet for forvaltning og IKT. Tilgjengelig fra:  

https://www.difi.no/rapport/2017/01/laeringsnotat-2016-felles-problem-felles-losning-

laerdommer-fra-0-24-samarbeidet 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT, 2014, Mot alle odds? Veier til samordning i norsk for-

valtning, Difi rapport nr. 07/2014, Oslo: Direktoratet for forvaltning og IKT. Tilgjengelig fra:  

https://www.difi.no/rapport/2014/11/mot-alle-odds-veier-til-samordning-i-norsk-forvaltning 

 

Falch, T., Johannesen, A. B. & Strøm, B. 2009, Kostnader av frafall i videregående opplæ-

ring, Trondheim: Senter for økonomisk forskning AS. Tilgjengelig fra:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kostnader-av-frafall-i-videregaende-

oppl/id589823/ 

 

Fevang, E. & Røed, K., 2006, Veier til uføretrygd i Norge, Rapport nr. 10/2006, Oslo: 

Frischsenteret. Tilgjengelig fra: https://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=577 

 

Fimreite, A. & Lægreid, P., 2007, Samordning – flernivåstyringens store utfordring, Paper til 

den 16. nordiske kommuneforskerkonferanse i Gøteborg. Tilgjengelig fra: 

https://spa.gu.se/digitalAssets/986/986970_Paper_Fimreite_-_grupp_1.pdf 

 

Flyvbjerg, B., 2006, Five Misunderstandings About Case-Study Research, Qualitative In-

quiry, 12(2), April 2006, s. 219-245. DOI: https://doi.org/10.1177%2F1077800405284363 

 

Gipsrud, G., Olsson, U. H. & Silkoset, R., 2004, Metode og dataanalyse med fokus på beslut-

ninger i bedrifter. Kristiansand: Høyskoleforlaget  

 

https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/
https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/
https://www.difi.no/rapport/2017/01/laeringsnotat-2016-felles-problem-felles-losning-laerdommer-fra-0-24-samarbeidet
https://www.difi.no/rapport/2017/01/laeringsnotat-2016-felles-problem-felles-losning-laerdommer-fra-0-24-samarbeidet
https://www.difi.no/rapport/2014/11/mot-alle-odds-veier-til-samordning-i-norsk-forvaltning
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kostnader-av-frafall-i-videregaende-oppl/id589823/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kostnader-av-frafall-i-videregaende-oppl/id589823/
https://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=577
https://spa.gu.se/digitalAssets/986/986970_Paper_Fimreite_-_grupp_1.pdf
https://doi.org/10.1177%2F1077800405284363


76 

 

Glosvik, Ø., 2002, Om læring på ulike nivå i organisasjonar, Norsk statsvitenskapelig tids-

skrift, 18(2), s.117–141. Tilgjengelig fra:  

https://www-idunn-no.ezproxy.uio.no/nst/2002/02/om_lering_pa_ulike_niva_i_organisasjonar 

 

Gressgård, L. J., Hansen, K. & Nesheim, T., 2017, Interorganisatorisk samordning i staten: 

En analyse av ”Bolig for Velferd”, Rapport nr: 7202122, Stavanger: International Research 

Institute of Stavanger AS (IRIS). Tilgjengelig fra: 

https://docplayer.me/47803510-Interorganisatorisk-samordning-i-staten-en-analyse-av-bolig-

for-velferd.html 

 

Hagen, R., & Gudmundsen, A., 2011, Selvreferanse og refleksjon: Forholdet mellom teori og 

empiri i forskningsprosessen, Tidsskrift for Samfunnsforskning, 52(4), s. 459-489. Tilgjenge-

lig fra: https://www-idunn-no.ezproxy.uio.no/tfs/2011/04/art11 

 

Hansen, M. T., 2009, Collaboration: How Leaders Avoid the Traps, Create Unity, and Reap 

Big Results. Boston: Harvard Business 

 

Hammersley, M., & Atkinson, P., 2007, Feltmetodikk. Grunnlaget for feltarbeid og feltfors-

king. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 

 

Head, B. W., & Alford, J., 2015, Wicked Problems: Implications for Public Policy and Man-

agement, Administration & Society, 47(6), s. 711-739. DOI: 10.1177/0095399713481601 

 

Huxham, C., & Vangen, S., 2005, Managing to Collaborate. The theory and practice of 

collborative advantage. New York: Routledge 

 

Hyett, N., Kenny, A. & Dickson-Swift, V., 2014, Methodology or method? A critical review 

of qualitative case study reports, International Journal of Qualitative Studies on Health and 

Well-being, 9(1), s. 1-12. DOI: 10.3402/qhw.v9.23606 

 

Innes, J., & Booher, D. E., 1999, Consensus Building and Complex Adaptive Systems, Jour-

nal of the American Planning Association, 65(4), s. 412-423.  

DOI:10.1080/01944369908976071  

 

Jacobsen, D. I., 2016, Engangsorganisasjonen. Organisering og ledelse av prosjekter. Ber-

gen: Fagbokforlaget 

 

Jacobsen, D. I., 2015, Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskape-

lig metode, 3. utg. Kristiansand: Høyskoleforlaget AS 

https://www-idunn-no.ezproxy.uio.no/nst/2002/02/om_lering_pa_ulike_niva_i_organisasjonar
https://docplayer.me/47803510-Interorganisatorisk-samordning-i-staten-en-analyse-av-bolig-for-velferd.html
https://docplayer.me/47803510-Interorganisatorisk-samordning-i-staten-en-analyse-av-bolig-for-velferd.html
https://www-idunn-no.ezproxy.uio.no/tfs/2011/04/art11
http://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/01944369908976071


77 

 

 

Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J., 2007, Hvordan organisasjoner fungerer, 3. utg. Bergen: Fag-

bokforlaget 

 

Jacobsen, D. I., 2004, Hvorfor er samarbeid så vanskelig?, i Repstad, P. (red.) Dugnadsånd og 

forsvarsverker – tverretatlig samarbeid i teori og praksis, 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget 

 

Karlsen, B., 2015, Barrierer hinder samspill, Dagens Næringsliv, 31.08.2015. Tilgjengelig fra: 

https://aff.no/barrierer-hindrer-samspill/ (hentet: 07.11.2019) 

 

Kaufman, G., & Kaufman, A., 1996, Psykologi i Organisasjon og Ledelse, 3. utg. Bergen: 

Fagbokforlaget 

 

Knudsen, H., 2004, Samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser, i Repstad, P. (red.) Dug-

nadsånd og forsvarsverker – tverretatlig samarbeid i teori og praksis, 2. utg. Oslo: Universi-

tetsforlaget 

 

Koppenjan, J., & Klijn, E. H., 2004, Managing Uncertainties in Networks London: Routledge 

 

Kunnskapsdepartementet, 2015, Samarbeid om utsatte barn og unge under 24 år «0-24 sam-

arbeidet», Oppdragsbrev nr. 16-15. Oslo: Kunnskapsdepartementet 

 

Lægreid, P., & Rykkja, L. H., 2015, Organizing for «wicked problems” – analyzing coordina-

tion arrangements in two policy areas. Internal security and the welfare administration, Inter-

national Journal of Public Sector Management, 28(06), s. 475-493. DOI:  

https://doi.org/10.1108/ IJPSM-01-2015-0009 

 

Neby, S. mfl., 2016, Innsats mot arbeidslivskriminalitet: Kartlegging og evaluering av hvor-

dan det tverretatlige samarbeidet fungerer, Rapport 07/2016, Bergen: Uni Research Rokkan-

senteret. Tilgjengelig fra:  

http://uni.no/nb/uni-rokkansenteret/medborgerskap-migrasjon-og-helse/innsats-mot-

arbeidslivskriminalitet-kartlegging-og-evaluering-av-hvordan-det-lokale-samarbeidet-me/ 

 

Nesheim, T. mfl., 2019, Gjenstridige problemer og tverretatlig samordning: Et analytisk 

rammeverk, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 35(1), s. 28-50. DOI: 

https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2019-01-02 

 

https://aff.no/barrierer-hindrer-samspill/
http://uni.no/nb/uni-rokkansenteret/medborgerskap-migrasjon-og-helse/innsats-mot-arbeidslivskriminalitet-kartlegging-og-evaluering-av-hvordan-det-lokale-samarbeidet-me/
http://uni.no/nb/uni-rokkansenteret/medborgerskap-migrasjon-og-helse/innsats-mot-arbeidslivskriminalitet-kartlegging-og-evaluering-av-hvordan-det-lokale-samarbeidet-me/
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2019-01-02


78 

 

Nesheim, T. & Hunskaar, M. H., 2015, When employees and external consultants work to-

gether on projects: Challenges of knowledge sharing, International Journal of Project Man-

agement, 33(7), October 2015, s. 1417-1424. Tilgjengelig fra:  

https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1016/j.ijproman.2015.06.010 

 

Mintzberg, H., 1983, Structures In Fives: Designing Effective Organizations. New Jersey: 

Prentice Hall International 

 

Moses, J. W., & Knutsen, T. L., 2012, Way of Knowing. Competing Methodologies in Social 

and Political Research, 2. utg. New York: Palgrave Macmillan 

 

Ouchi, W., 1980, Markets, Bureaucracies, and Clans, Administrative Science Quarterly, 

25(01), s. 129-141. DOI: 10.2307/2392231 

 

Peters, B.G., 2015. Pursuing horizontal management: the politics of public sector coordina-

tion. Kansas: University Press of Kansas 

 

Rittel, H. W. J., & Webber, M. M., 1973, Dilemmas in a General Theory of Planning, Policy 

Scinces, 4, s. 155-169. Tilgjengelig fra: https://www-jstor-org.ezproxy.uio.no/stable/4531523  

 

Roberts, N., 2000, Wicked Problems and Network Approaches to Resolution, International 

Public Management Review, 1(1), s. 1-19. Tilgjengelig fra: http://hdl.handle.net/10945/55330 

 

Røiseland, A., & Vabo, S. I., 2012, Styring og samstyring – governance på norsk, 2. utg. Ber-

gen: Fagbokforlaget 

 

Sørhaug, T., 1996. Fornuftens fantasier: antropologiske essays om moderne livsformer. Oslo: 

Universitetsforlaget 

 

Tjora, A., 2019, Sosialkonstruktivisme, Store norske leksikon, hentet 15.12.19. Tilgjengelig 

fra: https://snl.no/sosialkonstruktivisme 

 

Tjora, A., 2013, Kvalitative forskningsmetoder i praksis, 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk 

 

Tucker, A. L., & Edmondson, A. C., 2003, Why Hospitals Don`t Learn From Failures: Organ-

izational and Psychological Dynamics that Inhibit System Change, California Management 

Review, 45(02), Winter 2003, s. 55-72. Tilgjengelig fra: 

https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.2307%2F41166165 

 

https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1016/j.ijproman.2015.06.010
http://hdl.handle.net/10945/55330
https://snl.no/sosialkonstruktivisme
https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.2307%2F41166165


79 

 

Vabo, S. I., 2010, Styring av nettverksbaserte samarbeid i norske kommuner, i Ladegård, G. 

& Vabo, I. V. (red.) Ledelse og styring. Bergen: Fagbokforlaget 

 

Weber, E. P., & Khademian, A. M., 2008, Wicked Problems, Knowledge Challenges, and 

Collaborative Capacity Builders in Network Settings, Public Administration Review, 

March/April 2008, s. 334-348. Tilgjengelig fra: www.jstor.org/stable/25145606 

 

Wesley, C. M., & Levinthal, D. A., 1990, Absorptive Capacity: A New Perspective on Learn-

ing and Innovation, Administrative Science Quarterly, 35(1), March 1990, s. 128-152. DOI: 

10.2307/2393553 

 

Weiss, J. A., 1987, Pathways to Cooperation among Public Agencies, Journal of Policy Anal-

ysis and Management, 7(1), Autumn 1987, s. 94-117. DOI: 10.2307/3323353 

 

Widerberg, K., 2010, Med samatalen som utgangspunkt. Om veivalg og kunnskapsmuligheter 

ved intervjuing, i Album, D. Hansen, M. N. & Widerberg, K. (red.) Metodene våre. Eksemp-

ler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Oslo: Universitetsforlaget 

 

Wollscheid, S., 2010, Språk, stimulans og læringslyst – Tidlig innsats og tiltak mot frafall i 

videregående opplæring gjennom hele oppveksten. En kunnskapsoversikt, Rapport nr. 

10/2010. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 

 

Yukl, Gary A., 2013, Leadership in Organizations. 8 utg. Essex: Pearson 

 

Yukl, G., 2012, Effective Leadership Behavior: What We Know and What Questions Need 

More Attention, Academy of Management Perspectives, 26(4), November 2012, s. 66-85. 

Tilgjengelig fra: https://www.jstor.org/stable/23412661 

 

 

Antall ord: 24 943 

 

 

 

 

 

 

http://www.jstor.org/stable/25145606


80 

 

7 VEDLEGG 

 

7.1 Vedlegg 1: Intervjuguide  

 

Intervjuguide for masteroppgave om «0-24 samarbeidet». 

 

Før du starter intervjuet: 

- Si litt om temaet for samtalen (bakgrunn, formål) 

- Forklar hva intervjuet skal brukes til og forklar taushetsplikt og anonymitet 

- Spør om noe er uklart og om respondenten har noen spørsmål 

- Informer om ev. opptak, sørg for samtykke til ev. opptak 

 

Introduksjon og oppvarming:  

Hva er din nåværende stilling og rolle? (kort samtale på 5 min) 

• Hvordan ble du med i «0-24 samarbeidet»? 

• Kan du fortelle litt om din rolle i «0-24 samarbeidet»?  

1. Gjenstridige problemer: 

• Hvordan synes du det er å jobbe med frafallsproblematikken innenfor «0-24 samarbeidet»? 

o Hvilke årsaker til frafall oppfatter du som viktige?  

o Hvordan synes du problemforståelsen i «0-24 samarbeidet» fungerer? 

o Hvordan jobber du/ditt direktorat med problematikken som tas opp i «0-24 

samarbeidet» til vanlig? 

o Føler du at du/dere kan løse frafallsproblematikken gjennom «0-24 samarbeidet»? 

▪ Hvis nei: hva kan gjøres bedre? 

▪ Hva ja: hva fungerer? 

o Har du erfaring med å jobbe gjenstridige problemer? 

▪ Hvordan stiller «0-24 samarbeidet» seg i forhold til lignende gjenstridige 

problemer du har jobbet/erfaring med? 

o Hvordan opplever du krav til effektiv oppgaveløsning opp imot det å løse et 

gjenstridige problemer som 0-24 tar opp? 
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2. Forankring 

o Hva er god forankring for deg? 

o Hvordan sikrer du at du selv har god forankring? 

o Hvordan forankrer dere «0-24 samarbeidet» i ditt direktorat? 

▪ Hvorfor har dere valgt den forankring dere har? 

o Opplever du at det er nok politisk forankring og støtte for «0-24 samarbeidet»? 

3. Ledelse 

o Hva er det vanskeligste med å være leder i «0-24 samarbeidet»?   

o Hvordan opplever du ditt handlingsrom i «0-24 samarbeidet»?  

o Hva kreves deg av deg og andre ledere for at dere skal lykkes med samarbeidet? 

o Hvor mye av din lederposisjon går med til «0-24 samarbeidet»? 

o Hvilke forventninger føler du at de andre i «0-24 samarbeidet» har til deg og hvilke 

forventninger har du til de andre deltakerne? 

o Hva avgjør hvor mye og hvilke ressurser som skal gis til «0-24 samarbeidet»? 

o Hvordan fungerer instrumenter som resultat- og målstyring eller andre indikatorer 

for et arbeid som «0-24 samarbeidet»?  

▪ Hva må rapporteres om til eget departement eller sjef fra «0-24 

samarbeidet»? 

o Føler du at du kan drive ledelse i «0-24 samarbeidet»? 

▪ Hvordan har du drevet ledelse i samarbeidet?  

▪ Hva har preget ledelsesrollen din i samarbeidet? 

4.  Samarbeid i «0-24 samarbeidet» 

o Hvordan fungerer samarbeidet på tvers av direktorater og sektorer?  

o Hva er det enkleste og hva er det vanskeligste å samarbeide om? 

▪ Hva kjennetegner vanskelige saker? 

▪ Hva kjennetegner enkle saker? 

o Hvordan synes du organiseringen av «0-24 samarbeidet» fungerer?  
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▪ Hva fungerer, og hva fungerer ikke? 

o Hvordan fungerer styringsgruppemøtene? 

▪ Hvilke saker tas opp/diskuteres? 

▪ Hvordan gjennomføres møtene? 

o Hvordan har du/dere fulgt opp arbeidsgruppene? 

o Hvordan fattes det vedtak og beslutninger i «0-24 samarbeidet»? 

o Hva gjør du/dere i situasjoner hvor du får et oppdrag fra departement som ikke er 

samordnet med 0-24? 

o Hva synes du fremmer og hemmer samarbeidet?  

▪ Har du noen eksempler på situasjoner etc. som har hemmet eller fremmet? 

5. Avsluttende spørsmål 

o Føler du at dere har oppnådd resultater i «0-24 samarbeidet»? 

o Hva har «0-24 samarbeidet» produsert?  

▪ Tiltak, rapporter dokumenter etc? 

o Hva ser du for deg videre for «0-24 samarbeidet»? 

o Er du fornøyd med det samarbeidet har oppnådd så langt?  

▪ Hva skulle du ønske var annerledes? 

o Hvilke erfaringer sitter du igjen med fra «0-24 samarbeidet» så langt? 

 

Er det noe du synes vi burde dekket eller snakket om? 

- Noe som mangler eller bør fremheves? 
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7.2 Vedlegg 2: Kvittering NSD 
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7.3 Vedlegg 3: Informasjonsskriv 

 

Hei, 

 

Mitt navn er Jon-Petter Gregersen og jeg er masterstudent på studieprogrammet Organisasjon, 

ledelse og arbeid ved Universitetet i Oslo. Jeg skriver for tiden min masteroppgave om 0-24 

samarbeidet. I samarbeid med Siw Anita Vik og Astri Hildrum ved Direktoratet for IKT og 

Forvaltning (Difi), Birgit Leirvik i Utdanningsdirektoratet (Udir) samt veileder Tian Sørhaug 

ved UiO, har jeg utformet og basert min oppgaven på ledelse i 0-24 samarbeidet som en case. 

 

Etter samtale med Birgit Leirvik (Udir) i programsekretariatet for 0-24 samarbeidet, ble jeg 

anbefalt å ta kontakt med deg. Jeg ønsker å høre om du kunne tenke deg å bli intervjuet angå-

ende ditt arbeid og erfaring som leder i 0-24 samarbeidet?   

 

Fokuset for oppgaven er hvordan ledere opplever, tenker og ser på ledelse i og av tverretatlige 

samarbeid. Formålet er å kunne belyse hvordan ledere påvirkes av og må navigere ulike hen-

syn, krav, forventninger og grenser innenfor 0-24 samarbeidet. At styringsgruppen nå er i 

prosessen med å utvikle et nytt mandat er en veldig spennende utvikling som kan danne et 

godt bakteppe for å kunne beskrive dette. 

 

Intervjuene vil være semi-strukturerte og basere seg på en samtale om ulike temaer og spørs-

mål relatert til erfaringer og opplevelser innen 0-24 samarbeidet, samarbeid og gjenstridige 

problemer. Intervjuet vil vare i omtrent 45 minutter. Temaene vil basere seg på:  

 

- Hvordan skape samarbeid, fellesskap og relasjoner på tvers av fag-, sektor- og 

organisasjonsgrenser 

- Forankring av 0-24, hva kreves?  

- Hva fremmer og hemmer samarbeidet i 0-24? 

- Ledelse i samarbeid 

- Gjenstridige problemer 
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Min oppgave er godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) og all delta-

kelse, opptak og sitater vil anonymiseres. Deltakelsen er frivillig, og alle informanter vil også 

få tilbud om å gjennomføre sitatsjekk av oppgaven. Deltakere kan når som helst trekke sin 

deltakelse. Eventuelle spørsmål angående oppgaven og deltakelse i intervjuet kan rettes til:  

 

Jon-Petter Gregersen (student UiO)    tlf: XXXXXXXX  

mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Tian Sørhaug (veileder og professor emeriti UiO)  tlf: XXXXXXXX  

mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Astri Hildrum (seniorrådgiver Difi)    tlf: XXXXXXXX  

mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Jeg håper du har tid og mulighet til å delta på intervju. Skulle du ha noen spørsmål eller lure 

på noe er det bare å ta kontakt.  

Mvh 

Jon-Petter Gregersen 

 

 


