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Sammanfattning 

Behovet av samverkan mellan organisationer inom offentlig sektor ökar i Sverige och 

samverkan bedrivs allt oftare i projektform för att möta utmaningar som ökad konkurrens, 

kompetensförsörjning och demografiska förändringar. Aktörer som högskolor och kommuner 

får ett allt större ansvar för den regionala utvecklingen vilket kräver samordning av resurser 

över organisationsgränserna och att de blir bättre på att samverka. I praktiken kan det dock 

vara en utmaning att få till stånd en framgångsrik samverkan på grund av den heterogenitet 

och komplexitet som samverkansmiljön kännetecknas av. Det är heller inte enkelt att styra 

samverkan mot de önskade resultaten, traditionella styrningsmodeller har visat sig 

otillräckliga för att hantera de lärandeprocesser som kännetecknar samverkan. För att öka 

förståelsen för hur samverkan mellan högskola och kommun organiseras och styrs har en 

fallstudie genomförts av det pågående regionala samverkansprojektet Samhällskontraktet, där 

Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola samverkar kring frågor som 

identifierats som viktiga för regionens utveckling. Samverkan har analyserats genom 

knowledge managementmodellen Communities of practice eftersom den sägs möjliggöra 

hantering av lärandeprocesser. Sju intervjuer har genomförts med representanter från 

styrelsen, processledningen och de som ska initiera samverkan i praktiken. Det empiriska 

materialet utgörs även av dokumentstudier av projektets styrdokument. Resultatet visar att 

samverkan mellan högskola och kommun i det studerade fallet organiseras i tre hierarkiska 

nivåer – styrelse, sektorsgrupp och operativ nivå – medan innehållet utformas genom 

horisontella processer. Både vertikal och horisontell styrning tillämpas och får olika 

konsekvenser på olika hierarkiska nivåer. På mellannivån upplevs perspektiven 

kontrasterande vilket bidrar till svårigheter att initiera praktisk samverkan. Skilda 

uppfattningar om hur samverkan och styrningen ska gå till förekommer i fallstudien vilket kan 

hindra integrering av samverkan i organisationernas ordinarie verksamhet. En community of 

practice tycks hittills inte uppstått bland dem som intervjuats på mellannivå i projektet 

eftersom uppdraget upplevs för heterogent och otydligt. Studiens främsta slutsatser är att 

communities of practice möjliggör social interaktion vilket bidrar till att lärande uppstår men 

som instrumentell modell påverkas utvecklingen av communities of practice av kontexten, de 

individer som ingår och samspelet dem emellan. Horisontell och vertikal samverkan kan 

upplevas vara kontrasterande på vissa hierarkiska nivåer i ett projekt och därmed upplevs 

även designprinciper för kultivering av communities of practice svårförenliga med vertikal 

styrning. Kunskap om modellen communities of practice är dessutom en förutsättning för att 

kunna kultivera dessa gemenskaper i praktiskt samverkansarbete.  

 

 
Nyckelord: Samverkan, regional utveckling, communities of practice, knowledge management, 

styrning, samhandling, offentlig sektor. 



Förord  

Samverkansprojektet Samhällskontraktet har huvudrollen i den här studien, som har 

tillkommit i samråd med STAMP-gruppen vid Mälardalens högskola och Samhällskontraktets 

processledare. Motivet var att öka kunskaperna om samverkan mellan kommun och högskola.  

 

Det pågår mycket som är spännande och lovvärt i Samhällskontraktet och mycket positivt 

finns säkerligen kvar att upptäcka under projektets fortsatta resa. I den här studien har jag 

däremot valt att främst lyfta fram det som kan vara en utmaning i samverkan. Jag har haft 

användningsområdet som ledstjärna, ambitionen är att åstadkomma ett lärande kring 

fenomenet samverkan.  

 

Det har varit ett privilegium att få följa Samhällskontraktet de här månaderna, jag vill därför 

tacka er som gjort studien möjlig. Ett stort tack till er i Samhällskontraktet som medverkat i 

intervjuerna, för att ni så generöst delat med er av både tid och tankar. Ett lika stort tack till 

min handledare Maria Mårtensson-Hansson och Mikael Holmgren Caicedo, för alla värdefulla 

synpunkter under processen att bringa ordning i tankekaoset. 

 

 

 

 

Eskilstuna, november 2010 
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1. Inledning  

Samverkan har allt mer kommit att ses som en attraktiv organisatorisk lösning för både 

effektivisering och utveckling av offentlig verksamhet (Svenska kommunförbundet och 

Landstingsförbundet, 2002; Hörnemalm, 2008; Andersson, 2010). Samverkan tillskrivs 

dessutom en avgörande betydelse för att möta de utmaningar som följer i den globala 

konkurrensens kölvatten. Strukturomvandling, arbetskraftbrist och kompetensförsörjning är 

uppgifter som ställer krav på att offentlig sektor och näringslivet arbetar tillsammans 

(Tillväxtverket, 2009). Ansvaret för att utveckla en långsiktig konkurrenskraft i Sverige har 

de senaste decennierna förskjutits från det nationella planet till den regionala arenan, där 

aktörer som högskolor och kommuner spelar en allt viktigare roll som motorer i den regionala 

utvecklingen. Det är därför angeläget att dessa gemensamt lyckas mobilisera sina resurser och 

samverkar på ett bättre sätt än tidigare (Christensen & Kempinski, 2004).   

 

Den offentliga debatten om nyttan med samverkan tenderar att präglas av entusiasm och win-

win-argument men förväntningarna på resultat och effekter har dock ofta visat sig svåra att 

leva upp till (Hörnemalm, 2008). Trots enighet om vikten av att samverka kan det vara en 

utmaning att omsätta ord i handling. Svårigheten att samverka tillskrivs ofta en komplexitet i 

kontexten, som präglas av en hög grad osäkerhet och heterogenitet (Andersson, 2010). 

Samverkan inom regional utveckling har dessutom en förändringslogik som ställer kreativa 

processer i centrum och förutsätter utrymme för egna initiativ och modet att prova nya vägar. 

Samtidigt krävs samordning av resurser och arbetsinsatser vilket gör att ett visst mått av 

struktur och styrning är ofrånkomligt. Kreativa processer och kontrollstyrning sägs dock vara 

svårförenligt (Christensen & Kempinski, 2004) vilket gör att det krävs andra modeller och 

förhållningssätt för att organisera och styra samverkan än vad som traditionellt används i 

samtida organisationer (Södergren, 2008). Hur en sådan modell för organisering kan se ut och 

hur samverkan i praktiken ska gå till för att vara framgångsrik finns inget riktigt bra svar på 

men intresset för att hitta nyckeln till fungerande former uttrycks bland praktikerna.  

 

I diskussionen lyfts knowledge managementmodeller fram som ett lämpligt alternativ för att 

organisera och styra samverkan, utifrån argumentet att ett regionalt samverkansprojekt är en 

kunskapsintensiv miljö (Harmaakorpi & Melkas, 2005; Södergren, 2008). Knowledge 

management är dock ett koncept vars praktiska tillämpbarhet ifrågasatts. Det är tveksamt om 

kunskapsprocesser överhuvudtaget är förenligt med managementinsatser (Alvesson & 

Kärreman, 2001) och vad som händer när man försöker införa knowledge 

managementmodeller i ett samverkansscenario saknas empirisk kunskap om.  

 

Ett aktuellt exempel på ett regionalt samverkansprojekt som står inför utmaningen att hitta 

fungerande former för samverkan mellan högskola och kommuner är Samhällskontraktet. 

Samverkan har identifierats som en nödvändig strategi för att utveckla och stärka den 

geografiska region som Eskilstuna kommun och Västerås stad utgör. Förväntningarna på vad 

samverkan ska åstadkomma uttrycks via styrdokumenten och så långt är bilden klar över vad 

som ska göras. Vad som sker när samverkan omsätts i handling är däremot inte lika självklart. 

Vad händer i mötet mellan de individer som ska se till att förväntningarna på samverkan 

infrias och hur går det till när ord på ett papper ska förvandlas till aktiviteter som sätter spår 

inte bara i en organisation utan i en hel geografisk region? Är en modell för organisering av 

samverkansprocesserna vägen till effektiv samverkan eller en dröm om det ouppnåeliga?  
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2. Bakgrund  

I avsnittet behandlas begreppet samverkan för att tydliggöra dess innebörd. Därefter beskrivs 

vilken roll samverkansprojekt har inom regional utveckling, vad som kännetecknar den 

kontexten och hur organisering av samverkansprocesserna kan förstås utifrån ett knowledge 

managementperspektiv. I bakgrunden introduceras även det samverkansprojekt som utgör det 

empiriska studieobjektet.   

Samverkan och närliggande begrepp 

Samverkan är ett koncept som förekommer ofta i politiska dokument men som sällan 

definieras (Hörnemalm, 2008). I grunden handlar samverkan om en form av koordinerad 

aktivitet mellan organisationer utifrån ett behov av att 

 arbeta tillsammans med uppgifter som inte upplevs kunna lösas var för sig eller för att uppnå 

fördelar som inte går att uppnå på egen hand (Andersson, 2010). Begreppet betraktas som 

mångtydigt och dessutom finns en tendens att använda samarbete och samordning synonymt 

med samverkan (Hörnemalm, 2008). I den här studien utgår jag från Himmelmans (1996) 

beskrivning av samverkan eftersom den ger en tydlig bild av komplexiteten. Enligt 

Himmelman speglar begreppen olika grader av människors eller organisationers involvering i 

varandras verksamhet. Nätverkande, samordning, samarbete och samverkan utgör olika 

former i organiseringsprocessen längs en tänkt utvecklingslinje, där samverkan är den mest 

komplexa. Därmed inte sagt att samverkan är den mest lämpliga formen i alla sammanhang, 

varje form har snarare sitt användningsområde beroende på syftet med att initiera kontakt och 

rådande kontextuella villkor.  

 

Nätverkande är den första formen av koordinerad kontakt mellan människor eller 

organisationer och är löst strukturerad. Nätverksorganisering bygger på en princip om 

frivillighet och det centrala är att utbyta information för ömsesidig nytta.  

 

Samordning innebär att ett gemensamt syfte för kontakten eller organisationerna formuleras 

och utifrån det väljer organisationerna att förändra vissa av sina aktiviteter.  

 

Samarbete utgör nästa steg i utvecklingsprocessen och ett återkommande utbyte av 

mänskliga, finansiella och tekniska resurser tar sin början.  

 

Samverkan är den mest komplexa formen av koordinerad verksamhet. Aktörerna delar risker, 

ansvar och belöningar samt har gemensamma resurser till sitt förfogande.  

 

Samverkan innebär med andra ord en relativt hög grad av involvering i en annan 

organisations verksamhet. Det ömsesidiga beroendet är högre än i övriga former och det blir 

därför centralt att skapa en stabil relation mellan aktörerna, antingen i tidsbegränsade projekt 

eller som en permanent installation. Den långsiktiga avsikten är däremot sällan en fullständig 

integration av organisationerna utan de behåller sina egna identiteter och funktionssätt men 

förhandlar fram ett gemensamt syfte och ofta särskilda mål för samverkan. Det innebär att 

istället för en funktionsrelaterad ansvarsfördelning, där varje organisation utför sin uppgift 

utan dialog med varandra, utgår samverkan från en horisontell nätverksorganisering med ett 

processinriktat
1
 funktionssätt (Jakobsson, 2007; Hörnemalm, 2008), där organiserad 

koordinerad handling är det centrala (Andersson, 2010).  

 

                                                           
1
 Med process avses ett förlopp som innebär att något förändras eller utvecklas (www.ne.se). 
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När politiskt styrda organisationer utgör samverkanspart ser processen för organisering något 

annorlunda ut jämfört med organisationer inom till exempel privat sektor. Istället för att ta sin 

början i en horisontell frivillig nätverksorganisering utgår organisering av samverkan ofta från 

politiska direktiv (Huxham, 1996; Huxham & Vangen, 2005 i Hörnemalm, 2008). Det innebär 

att idén med samverkan fastställs på central nivå men genomförs på en annan hierarkisk nivå. 

De operativa representanterna i respektive organisation är nyckelaktörer i det praktiska 

samverkansarbetet, de förväntas vara budbärare av idén med samverkan. Detta trots att de 

själva inte har varit med i förhandlingen om samverkansfördelar (Hörnemalm, 2008). 

Huruvida deras bild av samverkansidén överensstämmer med den strategiska nivåns 

synliggörs först när det praktiska arbetet påbörjas, skiljer sig bilderna åt riskerar 

förväntningarna på samverkan inte infrias. En annan utmaning som identifierats är att 

återkoppla samverkansarbetet till den egna organisationen. Bristen på förankring på chefsnivå 

upplevs försvåra integreringen och den operativa nivån riskerar då att bli en isolerad 

företeelse, en egen organisation med svaga kopplingar till övrig verksamhet (Jakobsson, 

2007).  

Samverkan inom regional utveckling 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) konstaterar att ”strukturomvandling, 

regionförstoring, fokus på ekonomisk tillväxt och EU:s inflytande kräver nya grepp.” 

(www.regionforbund.se). De nya greppen har kommit att innebära dels att den regionala
2
 

nivån tilldelats ett ökat ansvar för utvecklingsfrågorna och dels att regional utveckling allt 

oftare bedrivs i projektform med en tydlig inriktning på innovativa strategier. Den 

”projektkultur” som uppstått beror till viss del på den anpassning som skett till nationella 

tillväxtplaner och strukturfondsprogram vars utformning direkt uppmanar till detta 

(Jakobsson, 2007; www.esf.se) men satsningar av den typen sker även utöver programmen på 

regionala och lokala aktörers egna initiativ. Satsningarnas inriktning varierar, det kan röra sig 

om främjande av entreprenörskap, näringslivsutveckling, arbetsmarknad och utbildning 

(www.esf.se) men samtliga har det gemensamt att de ställer krav på en effektivare, mer 

omfattande och djupare samverkan mellan samhälle, akademi och näringsliv. Dessutom 

innebär utvecklingen att regionala aktörer i större utsträckning måste ha förmåga att själva 

formulera sin inriktning och utveckling (Christensen & Kempinski, 2004). Att bedriva 

utvecklingsarbete i projektform tillför ytterligare utmaningar, förutom att hitta fungerande 

former för samverkan behöver parterna uppvisa resultat inom en begränsad tidsperiod.   

 

Ambitionerna med regionala utvecklingsprojekt är dessutom ofta höga och har ett långsiktigt 

fokus på effekter som bidrar till tillväxten. Clarhäll (i Christensen & Kempinski, 2004) menar 

dock att en kärnfråga för den här typen av satsningar är att trots de långsiktiga ambitionerna 

snabbt kunna uppvisa resultat för att inte uppdragsgivaren ska tappa intresset. Om enbart 

processen fokuseras och resultaten uteblir finns risk att vanmakt uppstår bland 

samverkansparterna (Jakobsson, 2007). Förhållningssättet benämns som en jakt på ”de lågt 

hängande frukterna”
3 

(Clarhäll i Christensen & Kempinski, 2004). Samtidigt finns en risk att 

jakten på de kortsiktiga resultaten tar över strävan efter de långsiktiga effekterna. Därför krävs 

någon form av strategi för att framgångsrikt hantera balansen mellan tidsperspektiven, något 

                                                           
2
 En region kan definieras på olika sätt beroende på vilken myndighet eller organisation som gör indelningen. I 

det här sammanhanget är Tillväxtverkets definition mest användbar eftersom den betraktar en region som ett 
geografiskt område inom vilken människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor. 
Utifrån de kriterierna delas Sverige in i 72 regioner.  (www.tillvaxtverket.se) 
3
 Syftet med jakten på ”Lågt hängande frukter” är att ”snabbt ta fram konkreta och tydliga projekt och omsätta 

dem i handling för att leverera resultat och påvisa för uppdragsgivare och finansiärer att insatta resurser 
kommer till nytta och ger resultat på kort och lång sikt.” (Clarhäll i Christensen & Kempinski, 2004). 
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som i praktiken visat sig vara en utmaning. Samverkansprojekt tenderar sällan att leva upp till 

förväntningarna, det är svårt att nå de ofta högt ställda målen och för de ingående parterna 

riskerar därmed samverkansfördelarna att utebli. En av de vanligaste orsakerna uppges vara 

att komplexiteten med att samverka med andra parter underskattas (Backman, Erlandsson & 

Nash i Christensen & Kempinski, 2004). 

Samverkan i utvecklingsprojekt präglas av komplexitet 

Oavsett samverkansprojektens inriktning sägs miljön där samverkan äger rum vara komplex 

till sin natur. Organisationsstorlek och sektorstillhörighet, maktskillnader, organisationskultur, 

påverkansmöjligheter och individuella motiv är omständigheter som gör samverkansmiljön 

heterogen och komplex (Hörnemalm, 2008). Dessutom medför institutionella skillnader 

mellan organisationerna en tröghet och ett motstånd mot förändringar eftersom det är svårt att 

avvika från spårbundenheten (Torfing, 2001). Andersson (2010) menar att det här skapar en 

heterogenitet som påverkar det praktiska samverkansarbetet i interaktionen mellan 

organisationernas utsedda representanter. Varje representant bär med sig sin organisations 

intresse och motiv vilka synliggörs i den konkreta samverkan (Weimer-Löfvenberg, 2009). 

Olika motiv till att samverka kan utgöra en grogrund för konflikter kring uppdraget och 

tolkningsföreträdet (Andersson, 2010).  

 

Samsyn kring uppdraget och målen betraktas därför som en viktig förutsättning för en 

framgångsrik samverkan. Enligt Andersson (2010) hänger det samman med att samtiden 

präglas av ett rationalistiskt synsätt på organisering och effektivitet där målkongruens är 

centralt. Strävan efter samsyn kring mål och syften tycks vara en institutionaliserad idé i 

arrangemanget. Enligt Andersson är detta inte helt oproblematiskt, när det rationalistiska 

perspektivet möter en utvecklingsinriktad ansats uppstår en paradox som kan vara 

svårhanterlig eftersom det rör sig om olika logiker. Samtidigt försvårar den inbyggda 

heterogeniteten framväxten av samsyn (Andersson, 2010; Erlandsson, 2004 i Christensen & 

Kempinski). I en situation som präglas av svårhanterlig mångtydighet kring en fråga uppstår 

en vilja att skapa mening av det som är komplext och i ett heterogent sammanhang finns 

möjligheten att många olika referensramar används för att skapa mening, något som främjar 

icke-samsyn snarare än samsyn. Andersson (2010) konstaterar även att det är enklare att hitta 

samsyn kring frågor som har mindre betydelse än dem som alla parter upplever som viktiga.   

 

Hörnemalm (2008) noterar att det finns något motsägelsefullt i att sträva efter samsyn när just 

olikheterna lyfts fram som en möjlighet att uppnå samverkansfördelar genom de 

interorganisatoriska processerna. Utan olikheter skulle samverkan inte vara intressant till att 

börja med. En miljö som uppmanar till dynamiskt samspel och kreativitet gynnas enligt 

Södergren (2008) tvärtom av spänningar mellan olika perspektiv. Enligt Andersson (2010) 

främjar en gemensam mening kring samverkansuppgiften koordinerad handling men däremot 

är samsyn inte alltid nödvändigt för koordinerad handling. Förväntningarna på samsyn kan 

snarare bli något som hindrar processen. Om samverkan istället betraktas som samhandling 

blir det möjligt att utveckla gemensam kunskap och ömsesidig förståelse för varandras 

synsätt, syften och uppdrag. Den koordinerade handlingen kan bidra till att skapa en ny 

gemensam referensram som individerna kan forma ett gemensamt meningsskapande kring. 

Samhandling kan därför leda till framväxten av samsyn. I ett samverkansprojekt är det därför 

en viktig fråga hur samverkan ska organiseras för att hantera heterogeniteten för att nå dess 

inbyggda potential samt hur styrningen ska se ut för att underlätta samhandling och 

framväxten av samsyn.  
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Kan samverkansprocesserna styras framgångsrikt med knowledge management?  

För att få till stånd en fungerande samverkan upplevs de traditionella 

projektstyrningsmodeller som står till buds inte räcka till, de är inte anpassade till det 

processinriktade arbetssätt som syftar till utveckling (Christensen & Kempinski, 2004; 

Södergren, 2008). En förståelse för vad samverkansprocesserna består av antas göra det 

möjligt att också synliggöra och hantera dem. Eftersom samverkan i ett 

utvecklingssammanhang syftar till att utveckla ny kunskap utgör lärande en central del i 

samverkansprocesserna. I det här sammanhanget avses dock inte lärande i form av 

individuella kognitiva processer utan kollektiva sociala processer, där interaktion mellan olika 

aktörer ger upphov till lärande (Jakobsson, 2007). Harmaakorpi och Melkas (2005) menar att 

kunskapsgenerering är frågor som är för viktiga för att lämna åt slumpen, vill man få till stånd 

det lärande som leder till utveckling behöver lärandeprocesserna stödjas. Enligt Harmaakorpi 

och Melkas borde därför särskild uppmärksamhet riktas mot kunskapshantering på en regional 

nivå.  

 

Knowledge management lyfts fram som ett möjligt alternativ till att hantera lärandeprocesser 

(Södergren, 2008). Eftersom det lärande som avses i utvecklingssammanhang betonar social 

interaktion har knowledge management som inriktar sig på hantering av socio-kulturella 

aspekter hamnat i fokus, särskilt modellen communities of practice. Den ses som ett uttryck 

för ett människoorienterat perspektiv på knowledge management, där kunskap konstrueras i 

en gemensam erfarenhet i sociala nätverk (Huysman & Wulf, 2005; Newell m.fl., 2006 i 

Scarso, Bolisani &Salvador, 2009). Communities of practice kan förstås som en samling 

individer som i praktiserandet av ett gemensamt intresseområde överför och genererar 

kunskap (Wenger, McDermott & Snyder, 2002).  

 

Vad som gjort modellen så tilltalande i det här sammanhanget har till stor del att göra med de 

positiva resultat som sägs uppstå till följd av intressegemenskaperna. Vilken organisation har 

råd att avstå från värden som förkortad inlärningskurva för nyanställda, snabbare återkoppling 

till kunder, utvecklande av nya produktidéer (Lesser & Storck, 2001 refererad i Schenkel & 

Teigland, 2008) och att behålla talangfulla medarbetare (Wenger & Snyder, 2000)? 

Communities of practice har också en annan viktig fördel i relation till samverkan, de anses 

nämligen möjliggöra samarbete över organisatoriska gränser (Garavan, Carbery & Murphy, 

2007). I jakten på den sortens fördelar är intresset för att införa communities of practice i alla 

sorters organisatoriska sammanhang inte förvånande. Fungerar modellen de facto som ett 

instrumentellt verktyg i praktiken torde det även vara möjligt att använda den för att 

organisera samverkansprocesser. Offentlig sektor har en tendens att importera den här typen 

av populära managementmodeller från näringslivet
4
 men är det där lösningen står att finna?  

Samverkanssatsningen Samhällskontraktet  

Eskilstuna kommun och Västerås stad möter, i likhet med de flesta andra av Sveriges 

regioner
5
, en ökad nationell och global konkurrens framöver. För regionen blir det nödvändigt 

att ha en förmåga att rekrytera kompetent arbetskraft till regionens företag samt att skapa en 

effektiv samhällsservice med hög kvalitet som utgör dragningskraft för företag och invånare. 

För offentlig sektors del är det dessutom en kärnfråga med ett gemensamt regionalt ansvar för 

medborgarna och att skapa förutsättningar för att vård, skola och omsorg kan erbjuda trygghet 

och kvalitet i sina tjänster på ett likvärdigt sätt.   

                                                           
4
 Exempelvis har styrmodeller som Lean production (Trädgårdh och Lindberg, 2004) och Balanced Score Card 

(Funck, 2009) på vissa håll införts i vård och omsorg och kommunverksamhet.  
5
 Enligt Tillväxtverkets indelning tillhör förvisso kommunerna två olika regioner (www.tillvaxtverket.se) men 

betraktas som en region i det här sammanhanget.  
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Geografisk närhet mellan kommunerna och delandet av Mälardalens högskola har gjort att 

aktörerna sedan tidigare valt att ha ett utbyte med varandra kring gemensamma intressen. De 

samverkansinsatser som hittills skett har dock präglats av ad hoc-mässiga former, vilket lett 

till att samverkan varken upplevts ge tillräcklig utväxling eller motsvara kraven på 

resursoptimering. Utifrån intresset att nå större effekter av de investeringar som redan sker 

ska samverkan mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Västerås stad nu 

effektiviseras och professionaliseras. Aktörerna har ingått ett fyraårigt samverkansavtal under 

namnet Samhällskontraktet, som tog sin början under 2009 (Förstudien 

Spetssamverkanscentrum, 2008). 

 

Samhällskontraktet är ett exempel på hur samverkan används som en förändringsstrategi: 

ambitionen är att satsningen utvecklar både organisationerna och regionen de är verksamma i. 

De effekter som eftersträvas handlar något förenklat om att höja kompetensen i regionen och i 

kommunernas verksamhet, att bidra till att högkolans forskning blir internationellt erkänd, att 

stärka relationerna mellan högskola och kommuner kring forskning och utbildning samt att 

öka regionens konkurrenskraft. Initialt har Samhällskontraktet valt att prioritera tre områden 

som är viktiga inom det kommunala ansvaret och som samverkan ska ske kring: utbildning, 

äldreomsorg och socialt arbete samt morgondagens arbetskraft. Tre så kallade sektorsgrupper 

har bildats för att initiera och organisera samverkan i praktiken inom de olika områdena, som 

sedan ska spridas i respektive organisation. För att uppnå en större effekt i regionen finns 

även planer på att utöka antalet områden under den tid Samhällskontraktet pågår 

(Verksamhetsplan för Samhällskontraktet, 2010).  

 

Hur arbetet med att nå resultat och effekter ska gå till finns ingen detaljerad beskrivning av i 

styrdokumenten utifrån argumentet att det måste finnas utrymme för initiativ från de 

samverkande organisationernas verksamheter. Enligt förstudien är det inte lämpligt med 

kontrollstyrning av samverkansarbetet, istället är kunskapsprocesserna tänkta att stödjas. 

Utifrån resultatet av samverkan ska sedan strategier för det praktiska arbetet formuleras 

(Förstudien Spetssamverkanscentrum, 2008). Vad stödja mer konkret innebär har inte heller 

specificerats men under förutsättning att det kräver insatser och någon typ av handling, torde 

det vara av intresse att veta mer om processerna i praktiken för att kunna stödja dem.  

3. Problemformulering 

Problemformuleringen tar sin utgångspunkt i bakgrunden och utmynnar i studiens syfte och 

frågeställning.  

 

Samverkan som förändringsstrategi ligger rätt i tiden utifrån diskussionen om regional 

utveckling som medel för att hantera de pågående omvärldsförändringarna 

(www.regionforbund.se). Samverkan är samtidigt en organiseringsform som kan vara en 

utmaning att få att fungera i praktiken (Hörnemalm, 2008). På en operativ nivå är det inte 

självklart att bilden av uppdraget är detsamma som på strategisk nivå och skillnader i de 

samverkande aktörernas bakgrund kan bli ett hinder för att omsätta ord i handling (Andersson, 

2010). Knowledge managementmodeller som communities of practice erbjuder en lösning på 

hur de lärandeprocesser som är så centrala för samverkan kan organiseras på ett framgångsrikt 

sätt (Wenger m.fl., 2002). Hur fungerar det i praktiken och är det ens möjligt att organisera 

och styra dessa modeller i ett samverkansprojekt för att försäkra sig om att uppnå framgång? 

En tydlig managementretorik färgar argumentationen i de handböcker som erbjuder handfasta 

råd för hur man hanterar communities of practice (Wenger m.fl., 2002). Forskningen på 

området ger däremot en mer tvetydig bild om modellens praktiska tillämpbarhet, det finns 
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argument både för och emot att en organisering och styrning av communities of practice 

skulle vara möjligt (Wenger & Snyder, 2000; Mittendorf, Geijsel, Hoeve, de Laat & 

Nieuwenhuis, 2006; Garavan m.fl., 2007). Eftersom de flesta studier har skett i organisationer 

inom privat sektor (Garavan m.fl., 2007) är det dessutom svårt att dra slutsatser om hur 

förutsättningarna ser ut för att konstruera och stödja communities of practice inom offentlig 

sektor och i ett samverkansprojekt som präglas av komplexitet. En studie av ett reellt 

existerande samverkansprojekt som Samhällskontraktet kan bidra till ökad kunskap om hur 

samverkan organiseras och styrs utifrån communties of practice i den kontexten och vad det 

innebär i praktiken. Hur ser en community of practice ut i verkligheten? Hur kan organisering 

och styrning av samverkan förstås utifrån communities of practice? 

4. Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur samverkan mellan högskola och kommuner 

går till i praktiken. Studien söker besvara följande frågeställning.  

 

 Hur organiseras och styrs samverkan mellan kommun och högskola på ett 

framgångsrikt sätt?   

 

Samverkan undersöks utifrån knowledge managementmodellen communities of practice.   

5. Disposition  

För att underlätta navigering i uppsatsen fortsättningsvis ges en beskrivning av dess 

övergripande struktur och innehåll. Efter avsnitten inledning, bakgrund, problemformulering, 

syfte och frågeställningar fortsätter arbetet med Teoretiska utgångspunkter, Metod, Resultat 

av empirisk studie, Analys och diskussion samt Slutsatser och framtida forskning.  

 

Under Teoretiska utgångspunkter redogör jag för knowledge management och communities 

of practice, samt för en diskussion om modellens praktiska tillämpning. I avsnittet beskrivs att 

communities of practice både är en teori om lärande och en socio-kulturellt inriktad 

knowledge managementmodell som erbjuder ett sätt att styra kunskapsprocesser genom 

stödjande insatser. Communities of practice innebär horisontell styrning och sju 

designprinciper för att underlätta stödjande insatser har tagits fram av konceptets 

upphovsmän. Den teoretiska genomgången utmynnar i en beskrivning av horisontell och 

vertikal styrning, vilket utgör en central del av studiens referensram.  

 

Avsnittet Metod beskriver den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som antagits och hur 

studien genomförts. Jag har utgått från ett konstruktivistiskt perspektiv i fallstudien av 

projektet Samhällskontraktet och valt ett angreppssätt som baseras på abduktion. Det 

empiriska materialet har samlats in genom dokumentstudier av Samhällskontraktets förstudie 

och verksamhetsplan och intervjuer med sju av dem som är involverade i Samhällskontraktet. 

Både Samhällskontraktets styrelse, processledare och utförare av samverkan har intervjuats. 

Projektet i sin helhet har undersökts i dokumentstudierna medan intervjuerna avgränsats till 

en del av projektet. Metodavsnittet beskriver även genomförandeprocessen från urval till 

datainsamling och analys. I avsnittet presenteras den analysmodell som används för att 

analysera det empiriska materialet. Modellen utgörs av två steg och utifrån de tre områdena 

horisontell och vertikal styrning, communities of practice och designprinciper för kultivering 

av communities of practice. En metodkritisk diskussion förs även, där studiens brister och 

begränsningar lyfts fram. För att öka studiens trovärdighet presenteras den på ett så 
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transparent sätt som möjligt. Eftersom det är en fallstudie är resultaten inte möjliga att 

generalisera till andra liknande scenarion och det är med viss försiktighet slutsatser dras.   

 

Resultatet av den empiriska studien presenteras under avsnittet Resultat empirisk studie av 

Samhällskontraktet. Dokumentstudier och intervjuer presenteras integrerat utifrån de centrala 

teman som identifierats i insamlat material, det vill säga: Organisering och 

ansvarsfördelning, Styrning, Uppdraget, Mållogik, Resultat och effekter, 

Organisationernas behov, Samverkansaktiviteter, Arbetssätt, Samarbetsklimat och Stöd för 

samverkan. Tyngdpunkten för redovisning av intervjuerna ligger på sektorsgruppen och där 

har materialet sorterats utifrån högskoleperspektivet och kommunperspektivet. Resultatet 

visar att samverkan är en komplex miljö och i Samhällskontraktet finns olika uppfattningar 

om samverkan och styrningen av den, vilket påverkar hur samverkansprocesserna fungerar i 

den del av projektet som studerats.   

 

I avsnittet Analys och Diskussion analyseras resultaten utifrån den analysmodell som 

introduceras i metodavsnittet. Analysen och diskussionen presenteras enligt samma struktur 

som analysmodellen. I analysen jämförs de teoretiska utgångspunkterna med den styrning 

som sker i Samhällskontraktet och i vilken utsträckning den studerade gruppen motsvarar en 

community of practice. I diskussionen försöker jag renodla utfallet av analysen och föra ett 

resonemang kring vad studiens resultat innebär. Diskussionen handlar om vad som kan hända 

när horisontell och vertikal styrning förenas i ett samverkansprojekt och hur relationen mellan 

samsyn och samhandling ser ut.   

 

Diskussionen utmynnar i de slutsatser som presenteras under avsnittet Slutsatser och Förslag 

på fortsatt forskning. Slutsatser dras om hur samverkan konstrueras, vad den horisontella och 

vertikala styrningen får för konsekvenser när de tillämpas simultant, om den undersökta 

sektorsgruppen motsvarar en community of practice samt hur den styrning som sker i 

praktiken motsvarar designprinciperna. Avslutningsvis ges några förslag på vad som utifrån 

den här fallstudien skulle kunna vara intressanta uppslag för fortsatta studier.  

6. Teoretiska utgångspunkter 

I avsnittet redogörs för de teoretiska utgångspunkter som utgör studiens referensram. 

Utgångspunkterna är hämtade från knowledge managementområdet och ett av de vägval jag 

gjort i skapandet av referensramen handlar om förhållningssättet till knowledge management. 

Eftersom studien syftar till att undersöka hur samverkan organiseras och styrs i praktiken har 

jag valt att inte behandla knowledge management som ett analytiskt perspektiv utan som en 

instrumentell modell och då fokuserat på communities of practice. Avsnittet behandlar även 

communities of practice i relation till de två styrningsperspektiven vertikal och horisontell 

styrning.   

6.1 Communities of practice 

Communities of practice var ursprungligen en teori för lärande som kollektivt fenomen men 

har med tiden kommit att även utvecklas till en knowledge managementmodell eftersom dess 

potentiella fördelar för organisationer uppmärksammats (Wenger m.fl., 2002; Garavan m.fl., 

2007). Knowledge management grundar sig på antagandet att kunskap är en resurs som 

organisationen kan dra nytta av genom att synliggöra och avsiktligt ta tillvara på den 

(Spender, 2008). Två skolbildningar dominerar området, en med inriktning på teknologi och 

en människobaserad, eller socio-kulturellt inriktad. Den senare har i takt med att knowledge 

management kommit att ses som en processinriktad verksamhet fått en mer framträdande roll 
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både i litteraturen och i praktiken (Alvesson & Kärreman, 2001). Organisationers intresse för 

sina medarbetares kreativitet och innovationsförmåga har gjort att frågor som hur kunskap 

kan delas, diskuteras och uppfinnas har blivit viktigare än att försöka fånga in, koda och 

dokumentera individers kunskap i IT-baserade informationssystem (Mittendorf m.fl., 2006).  

 

Communities of practice som teori för lärande utgår från att kunskap uppstår genom en social 

process. När människor deltar i en gemensam aktivitet kring ett ämne som intresserar dem och 

delar en uppsättning handlingssätt delas också kunskap kollektivt och ny kunskap genereras 

(Wenger m.fl., 2002). Förhållningssättet speglar en kunskapssyn som innebär att kunskap är 

något som ligger inbäddat i förmågor, förståelse och relationer och därför varken kan lagras, 

ägas eller flyttas oberoende av henne. Den sortens människobaserad kunskap benämns ofta 

tacit
6
 kunskap och det finns en uppfattning om att den bara kan förmedlas till andra genom 

social interaktion och bara till viss del kan göras explicit (Mooradian, 2005).   

 

Wenger m.fl. (2002) definierar communities of practice på följande sätt.   

 

”Communities of practice are groups of people who share a concern, a set of 

problems, or a passion about a topic, and who deepen their knowledge and 

expertise in this area by interacting on an ongoing basis.”  

 

Gemensamt för alla communities of practice är att de består av en grundläggande struktur 

med tre element: en (kunskaps-/intresse) domän, en gemenskap av människor som är 

intresserade av domänen och en delad praktik som utvecklas med syfte att bli effektivare 

inom domänen (Wenger m.fl., 2002).  

 

Domänen utgör en gemensam grund och skapar en gemensam identitet för gruppens 

medlemmar. Det är domänen som utgör den samlande kraften och benägenheten att ingå i 

praktikgemenskapen är helt avhängig områdets dragningskraft. Däremot kan inte domänen 

vara ett abstrakt intresseområde i största allmänhet utan måste innehålla relevanta och centrala 

ämnen eller problem som upplevs gemensamt av medlemmarna. Engagemang är därför en 

viktig förutsättning för att en community of practice ska existera, om domänen inte längre 

intresserar deltagarna kommer gemenskapen upplösas (Wenger m.fl., 2002).   

 

Gemenskapen (eng. community) utgör den sociala väven av lärande, där relationerna mellan 

medlemmarna är det centrala elementet. Genom att interagera, lära sig tillsammans och bygga 

relationer utvecklas också känslan av att tillhöra gruppen. Med tiden utvecklas en gemensam 

historia och identitet. Förutsättningen för att den gemensamma förståelsen av domänen ska 

uppstå och tillämpas i praktiken är att medlemmarna träffas regelbundet kring de frågor som 

rör domänen. Respekt och tillit uppmuntrar villigheten att dela idéer, ställa svåra frågor och 

lyssna uppmärksamt. Samarbetsklimatet har därför betydelse men även liknande bakgrund 

underlättar utvecklandet av en gemenskap (Wenger m.fl., 2002).  

 

Praktiken består av en uppsättning socialt definierade sätt att göra saker inom en viss domän, 

det vill säga enighet om hur kommunikation, problemlösning, prestationer och liknande ska 

gå till praktiskt. Det rör sig om gemensamt vedertagna normer för interaktionen men 

praktiken kan även innefatta mer konkreta aspekter, eller artefakter, som dokument, böcker 

och webbsidor (Wenger m.fl., 2002). Praktiken kan liknas vid en kultur i miniatyr som binder 

                                                           
6
 Kunskap består av två dimensioner, tacit och explicit, där den senare utgörs av kunskap som är fristående från 

individen och antas kunna kodas, samlas in, lagras och spridas (Mooradian, 2005).  
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en community samman. Den delade repertoaren skapas och används simultant när den 

praktiseras (Akkerman, Petter & de Laat, 2008).  

Att organisera och styra communities of practice 

Enligt Lave och Wenger (1998) är en community of practice självgenerande eftersom den 

uppstår utifrån individernas intresse för domänen. Det är också principen om självgenerering 

som anförs som det främsta motargumentet till idén om att det skulle vara möjligt att 

avsiktligt organisera fram en community of practice (Mittendorf m.fl., 2006). Det ligger enligt 

Garavan m.fl. (2007) en konlikt i idén med att försöka koordinera och underlätta arbetet 

eftersom det innebär att strukturera den spontanitet som kännetecknar lärandet.  

 

Wenger och Snyder (2000) förespråkar ett annat förhållningssätt till begrepp som konstruera 

och styra. Istället för en institutionaliserad struktur handlar det om att kultivera 

självuppkomna och självstyrande communities of practice. Det vill säga att vidta åtgärder för 

att skapa en miljö där communities of practice kan blomstra och använda en design för 

lärande för att stödja den potentiella kreativitet som ligger inbäddad i praktiken och den 

uppkomna strukturen (Wenger, 1998). I Cultivating communities of practice (2002) 

presenterar Wenger m.fl. följande sju principer för att designa en community of practice.  

 

1. Designa för utveckling 

Kombinera sociala och organisatoriska strukturer så att de blir katalysatorer för 

utvecklingen av communities of practice, till exempel i form av koordinatorer eller 

problemlösningsmöten. Insatserna avgörs av var i utvecklingsprocessen gruppen 

befinner sig.   

 

2. Öppna för en dialog mellan perspektiv inom och utanför praktikgemenskapen 

För in extern information i de interna diskussionerna om vad praktikgemenskapen kan 

uppnå. 

 

3. Bjud in olika nivåer av delaktighet  

Möjliggör för medlemmarna att röra sig mellan praktikgemenskapens kärna (där de mest 

aktiva finns), mellannivån (där aktivitetsnivåns intensitet är lägre) och den mer perifera 

nivån (där medlemmarna har en liten delaktighet i kärnans och mellannivåns aktivitet 

men ändock ingår i gemenskapen).  

 

4. Utveckla både offentliga och privata utrymmen för praktikgemenskapen 

Det behövs både mötesplatser, fysiska eller nätbaserade, där hela gruppen eller ett fåtal 

av medlemmarna kan interagera.  

 

5. Fokusera på värde 

Att identifiera och tydliggöra domänen och det gemensamma värdet utgör en central 

uppgift i att stödja en community of practice. Medlemmarna behöver därför uppmuntras 

att diskutera praktikgemenskapens värde genom hela dess livstid.  

 

6. Kombinera det bekanta med det som är lockande  

Arrangera både nya och spännande aktiviteter med mer rutinartade. 
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7. Skapa en rytm för praktikgemenskapen  

Kombinera regelbundna möten och inplanerade tidpunkter för kontakt med spontana 

aktiviteter, privata och offentliga mötesplatser och en rörelse mellan olika nivåer av 

delaktighet för att en community of practice ska utvecklas. 

 

Kan kultivera och designa vara en mer framkomlig väg i ambitionen att konstruera och styra 

communities of practice? Designprinciperna framstår som ett framgångrecept: genom till 

synes relativt enkla insatser kan den rätta miljön skapas så att en community of practice 

uppstår, blomstrar och bringar fördelar till organisationen. Visserligen avvisas det 

förhållningssättet av Wenger m.fl. (2002) själva, designprinciperna bör inte ses som 

styråtgärder utan mer som ett stöd i kultiveringsarbetet. De lyfter också fram exempel där den 

sociala kontexten skapar illa fungerande communities of practice och negativa utfall. Å andra 

sidan presenterar de förslag på åtgärder för hur ”baksidorna” ska hanteras, vilket speglar 

kärnan i knowledge managementfilosofin, att kunskap är något som kan hanteras bara de rätta 

metoderna används.  

 

De empiriska försöken att konstruera communities of practice visar dock skiftande resultat 

och slutsatserna har ofta baserats på anekdoter eller fallstudier av specifika situationer och 

fokuserat på ledarskapsstilar eller betydelsen av tillit (Roberts, 2006). Till exempel provade 

Akkerman m.fl. (2008) avsiktligt att initiera 15 communities of practice i små och mellanstora 

företag inom turismsektorn. Det resulterade i att i tre av dessa grupper uppkom en hög 

gruppdriven aktivitet så att gruppen kunde betraktas som en självupprätthållande sådan. Trots 

att det i de flesta grupper inte utvecklades en community of practice visar fallstudien att det 

var möjligt att initiera communities of practice utifrån ett externt initiativ men däremot måste 

medlemmarna själva avgöra hur och på vilket sätt det är meningsfullt att samarbeta innan en 

utomstående part kan börja koordinera aktiviteter. Akkerman m.fl. menar att så länge det är 

oklart för gruppen på vilket sätt individerna är relevanta för varandra, vilka de är och vart de 

är på väg kan inte konkreta aktiviteter förväntas vara meningsfulla för dem. I en annan 

fallstudie visar Corso, Giacobbe och Martini (2009) att även om det finns en stödjande 

struktur för communities of practice i en organisation kommer en sådan uppstå endast genom 

en kombination av två dimensioner: engagemang från organisationen och att individerna är 

involverade och deltar i praktiken. Utifrån Akkerman m.fl. och Corso m.fl. kan skapandet av 

en community of practice därmed förstås som att sammanföra individer kring ett gemensamt 

område, främja vad gruppen uppnår samt att upprätthålla engagemanget både från 

organisationens och individernas sida. Garavan m.fl. (2007) har däremot gjort ett mer 

strukturerat försök att konstruera communities of practice. Fyra grupper sattes samman genom 

en top-down ansats, med individer från olika organisationer och bakgrund, en uppgift 

tilldelades grupperna och det fanns en tydlig ledningsstruktur för dem. Garavan m.fl. 

konstaterar att grupperna blev ett effektivt knowledge managementverktyg, de fångade tacit 

kunskap i den studerade kontexten och man drog slutsatsen att avsiktligt konstruerade 

communities of practice kan ses som en utvecklingsinriktad ansats till knowledge 

management. Samtidigt visade studien att communities of practice inte utvecklas 

framgångsrikt i en olämplig organisationskultur och när syftet med communityn är vagt. 

Därför menar Garavan m.fl. att de som leder en community of practice spelar en viktig roll i 

sammanhanget eftersom de kan underlätta de nödvändiga förutsättningarna deltagande och 

meningsskapande. Ledarna införde ibland regler och förhandlade vid andra tillfällen men det 

som framförallt visade sig betydelsefullt i styrningen var att alltid säkerställa tillräckligt med 

utrymme för diskussion, experimenterande och ”trial and error”. Tidigare forskning visar 

således att det inte finns ett entydigt svar på huruvida communities of practice är möjliga att 
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organisera fram, var och en tycks följa sin egen utvecklingsprocess och behöver olika sorts 

styrning.  

 

Hislop (i Collings & Wood, 2009) menar att det samtidigt inte är oproblematiskt att 

organisera fram ett lärande med en stödjande och uppmuntrande ansats. Aspekter som 

personliga egenskaper, kultur, kommunikation, relationer och tillit är betydelsefulla för 

lärandet och fenomen som påverkas av omständigheter som organisationen inte råder över 

fullt ut. I konceptet communities of practice finns ett outtalat antagande om att fokusera på 

konsensus och delade värderingar i en organisation. Förekomsten av konflikt, makt och 

politik kan i själva verket hindra både uppkomsten av communities of practice och lärandet 

men detta tonas ned i litteraturen (Garavan m.fl., 2007; Hislop i Collings & Wood, 2009). 

Loyarte och Rivera (2007) noterar att communities of practice har sina baksidor eftersom de 

består av individer och påverkas av samma misstag som individerna begår. Om de dessutom 

finns inom en organisation är de även en del av organisationens problem. Loyartes och 

Riveras slutsats är att communities of practice löser vissa problem men skapar andra. Roberts 

(2006) konstaterar att en community of practice inte utvecklas i ett vakuum och därför är 

kontexten avgörande för hur det fungerar att skapa och överföra kunskap. Det har visat sig 

svårt för communities of practice att uppstå i hierarkiska organisationer (Wenger m.fl., 2002). 

Communities of practice är dessutom bara en av flera knowledge managementmodeller och 

varje organisatorisk miljö kräver att olika sorters modeller används.  

 

Få studier har gjorts av tillämpningen av communities of practice i samarbetet mellan 

akademiska lärosäten och omgivande samhälle, Hart och Wolffs (2006) partnerskapsprogram 

där universitet och samhälle gemensamt arbetar med socialt utsatta områden är ett av de 

tillgängliga exemplen. De beskriver att communities of practice erbjuder människor 

möjligheten att interagera utifrån egen vilja vilket passar den autonomi medarbetare vid 

akademiska lärosäten har. Dessutom är det enligt Hart och Wolff viktigt att medlemmarna i en 

community of practice delar en vilja att arbeta tillsammans för att lösa problem istället för att 

låta lojaliteten till den egna organisationen ta över. När det gäller hur communities of practice 

fungerar i ett samverkansscenario visar Juriado och Gustafsson (2007) i en fallstudie att en 

nätverksbaserad tillfällig organisation kan bidra till lärande som bygger upp kompetens och i 

arbetet med komplexa uppgifter skapas communities of practice. Fler studier av communities 

of practice praktiska tillämpning i en mängd olika kontexter behövs dock för att nå en djupare 

förståelse för modellens styrkor och svagheter (Roberts, 2006).    

Styrningsperspektiv  

Eftersom communities of practice är en knowledge managementmodell utgör styrning
7
 en 

central del som behöver lyftas fram för att förstå vad konceptet innebär i den praktiska 

tillämpningen i ett samverkansprojekt. De två styrningsperspektiven vertikal och horisontell 

styrning är viktiga i sammanhanget.  

 

Vertikal styrning kännetecknas av en hierarkisk organisationsstruktur där beslutsfattande 

följer den hierarkiska ordningen, från strategisk till operativ nivå. Perspektivet utgår från en 

rationell syn på organisationen som innebär att människor fattar beslut utifrån ett 

rationalistiskt antagande. Regler och riktlinjer är därför viktiga styrmedel. Horisontell 

styrning präglas av ett horisontellt och diagonalt flöde av information och kommunikation 

med en decentraliserad maktstruktur. Handlingar står i centrum istället för beslutsfattande och 

                                                           
7
 Styrning beskrivs i Nationalencyclopedin som ”[…]administrativt sett alla de åtgärder som ledningen i en 

organisation vidtar för att påverka dess processer och resultat.” (www.ne.se) 
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informationen är inriktad på förståelse, lärandeprocesser och kommunikation (Häckner & 

Nilsson, 2005 i Kurkkio, 2006). Inom projektstyrning har det vertikala styrningsperspektivet 

traditionellt sett dominerat med tydliga mål och utvärdering som centrala delar. Det har dock 

skett ett skifte till att i större utsträckning lyfta fram horisontell styrning, där fokus istället 

ligger på immateriella styrmedel som engagemang, kommunikation och förtroende (Kreiner, 

1995).  

 

Av de två styrningsperspektiven tillhör communities of practice det horisontella perspektivet 

eftersom interaktion och kommunikation lyfts fram som en nödvändig förutsättning för att 

överföra, dela och generera ny kunskap. För att skapa ett utrymme för frihet och kreativitet 

framhålls insatser av stödjande och uppmuntrande karaktär, vilket designprinciperna är ett 

uttryck för (se till exempel Foss, Husted & Michailova, 2010; Lam & Lambermont-Ford, 

2008; Wenger m.fl., 2002). Ambitionen är att påverka individens villighet att dela kunskap, 

genom att försöka bidra till uppkomsten av motivation och upplevelsen av tillit (Wenger m.fl., 

2002). Med andra ord rör sig den här sortens knowledge management om en styrning i form 

av normativ påverkan som sker med indirekta medel (Hislop i Collings & Wood, 2009). 

Bang, Cleeman och Bramming (2010) hävdar att det finns en outtalad avsikt med den typen 

av normativ påverkan: att individerna aktivt ska vara engagerade i att bidra med sina 

förmågor. När en sådan norm fått fäste i populationens kollektiva medvetande uppnås den 

verkliga effekten – en självgående källa till kreativt värdeskapande.   

 

Både horisontell och vertikal styrning förekommer i de flesta organisationsformer, ett projekt 

är inget undantag (Kurkkio, 2006). Perspektiven kan stå i kontrast till varandra eftersom 

vertikal styrning skapar mindre frihet i handlingsutrymmet än horisontell, vilken förutsätter en 

viss frihet för att processerna ska fungera. Om perspektiven är kontrasterande tenderar den 

vertikala styrningen bli överordnad den horisontella (Roberts, 1991). Samtidigt finns exempel 

på att styrperspektiven går att kombinera på ett fungerande sätt (Kurkkio, 2006). Ett samspel 

mellan perspektiven ses som nödvändigt, frihet skapar utrymme för kreativitet men också 

osäkerhet och frihet utan begränsningar medför en oklarhet kring vad som ska göras och hur. 

Vertikal styrning behövs därmed för att minska osäkerheten och skapa ramar för 

handlingsutrymmet. I bästa fall kompletterar perspektiven varandra men det kan vara en 

utmaning att hitta en balans som både tar hänsyn till kreativitet och effektivitet (Davila, 

2000).  

 

Summering av teoretiska utgångspunkter  

Utifrån den teoretiska genomgången kan communities of practice förstås som en teori för 

lärande och som en knowledge managementmodell som utgår från att kunskap uppstår genom 

social handling och är en kollektiv process. Domänen är det centrala i en community of 

practice och den ger upphov till att en gemenskap växer fram och omsätts i praktik (Wenger 

m.fl., 2002). Styrningen av den kunskap som växer fram kan endast ske genom att stödja 

lärandeprocesserna och skapa en miljö för kunskapsdelande (Alvesson & Kärreman, 2001). 

Genom att påverka attityder och beteenden påverkar man också den kunskap som antas vara 

inneboende i individen. Designprinciperna erbjuder ett sätt att kultivera självgenererade 

communities of practice med åtgärder som inriktas på horisontell styrning. Eftersom 

kontexten har betydelse för att en community of practice uppstår (Roberts, 2006) behöver 

kultiveringsinsatserna finjusteras för att passa de specifika omständigheterna. Genom en 

empirisk studie av ett pågående samverkansprojekt vill jag försöka identifiera de aspekter som 

formar hur samverkan konstrueras och undersöka om communities of practice är den 

framgångsrika lösning på horisontell styrning som modellen erbjuder. Utifrån det empiriska 

materialet möjliggörs även andra tolkningar jämfört med argument som bygger på i huvudsak 
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teoretiskt material (Andersson, 2010). De undersökningsmetoder som väljs har betydelse för 

vilka tolkningar som kan göras och ur vilka perspektiv de teoretiska utgångspunkterna kan 

belysas. Följande avsnitt redogör för den empiriska studiens metodologiska ramar. 

7. Metod  

I metodavsnittet beskrivs hur den empiriska studien har genomförts. Studier inom 

samhällsvetenskapliga ämnen kan göras på mer än ett sätt och processen präglas därför av 

en mängd vägval. Hur frågeställningarna formuleras, val av metod för att besvara dem, urval 

av studieobjekt, utgångspunkter för analys och tolkning av resultaten är några av de frågor 

som kräver ett medvetet ställningstagande. I grunden tar de alla sin början i den 

vetenskapsteoretiska ansats som väljs.  

7.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

 
Epistemologi och ontologi 

Vetenskapsteorisk utgångspunkt handlar i grunden om vilken syn den som gör en 

vetenskaplig studie har på kunskap och på vad omvärlden består av, det vill säga epistemologi 

och ontologi.  

 

Positivism och det tolkningsbaserade perspektivet utgör de två huvudspåren inom 

epistemologi. Den positivistiska inriktningen härstammar från naturvetenskapen och utgår 

från en epistemologisk syn som innebär att kunskap kan skiljas från subjektet, studeras och 

mätas på ett objektivt sätt. Utifrån det tolkningsbaserade perspektivet betraktas kunskap 

däremot som integrerat i subjektet, det kan varken studeras eller mätas på ett objektivt sätt 

oberoende av individen. Det är den mening som individen själv tillskriver sina upplevelser 

och handlingar som betraktas som kunskap. Positivismens utgångspunkt är att förklara 

individers handlingar i termer av kausala samband och hypotesprövningar medan ett 

tolkningsbaserat perspektiv innebär att försöka förstå ett mänskligt fenomen. I den här studien 

har jag valt att både försöka förstå samverkan och att förklara dess mekanismer eftersom jag 

utgår från att kunskap innehåller båda perspektiven. Gränsen mellan positivism och ett 

tolkningsbaserat perspektiv är inte glasklar, att förstå ett mänskligt fenomen innebär något 

djupare än att enbart beskriva det (Bryman, 2002). Förståelsen skapas även genom att försöka 

förklara det studerade, samtidigt som förklaringen är påverkad av den egna tolkningen. 

Däremot kan inte intervjumaterialet ses som objektiv fakta utan speglar snarare individernas 

beskrivningar av sina tolkningar och upplevelser av fenomenet samverkan.  

 

När det gäller den vetenskapsteoretiska synen på vad omvärlden består av brukar två 

perspektiv diskuteras, objektivism och konstruktivism. Objektivism utgår från att sociala 

företeelser existerar oberoende av individer, vilka dessutom inte kan påverka företeelsernas 

egenskaper eller utveckling. Enligt en konstruktivistisk ansats kan verkligheten beskrivas som 

föränderlig och omdefinierbar. Sociala företeelser och dess mening skapas kontinuerligt av de 

individer som agerar (Bryman, 2002). I studien av fenomenet samverkan ligger det 

konstruktivistiska perspektivet närmast min syn på hur omvärlden fungerar. Jag utgår från att 

de som är involverade i samverkansarbetet i Samhällskontraktet är medskapare till de 

händelser som beskrivs och att deras tolkningar är en ögonblicksbild av samverkan, som kan 

förändras över tid. Däremot utgår jag även här från att verkligheten är mer komplex än att den 

går att beskriva med en dikotom begreppsapparat. Även om individen är medskapare till sin 

egen sociala verklighet ingår hon i ett större socialt system som hon kan ha små möjligheter 

att påverka.  
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Eftersom jag vare sig ser kunskap eller omvärlden som något fristående från människan utgår 

jag även från att hela forskningsprocessen påverkas av mina egna tolkningar och värderingar 

(Bryman, 2002). Presentationen av både teoretiskt och empiriskt material är därmed mina 

tolkningar av andras tolkningar av den sociala verkligheten. Det innebär att samtidigt som jag 

försöker förklara samverkan gör jag inga anspråk på att utifrån intervjusvaren presentera en 

objektiv sanning om hur samverkan går till inom Samhällskontraktet.  

 

Min vetenskapsteoretiska utgångspunkt befinner sig därmed mellan ett positivistiskt och ett 

tolkningsbaserat perspektiv och med tyngdpunkten på konstruktivism.  

 
Slutledningsmetod 

I vetenskapliga studier behöver forskaren också ta ställning till hur relationen mellan teori och 

empiri ska behandlas eftersom det har betydelse för val av forskningsstrategi och 

genomförande. Slutledningsmetoden förknippas med hur kunskap produceras och främst tre 

ansatser lyfts fram inom samhällsvetenskaplig forskning: deduktion, induktion och abduktion 

(Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

Deduktion och induktion beskrivs vara de mest kända av slutledningsmetoderna, där 

deduktion är starkt förknippad med bevisföring och induktion präglas av upptäckande. Den 

vanligaste synen på relationen mellan teori och empiri utgörs av den deduktiva ansatsen. 

Kärnan är att ta avstamp i det redan kända inom ett område och formulera hypoteser som 

sedan testas i empirin. Datainsamlingen styrs med andra ord av hypoteserna och de insamlad 

data relateras sedan till teorin och tidigare forskningsresultat för att bekräfta eller förkasta 

hypoteserna. Induktion har en motsatt händelsekedja där teorin blir resultatet av forskningen. 

Med utgångspunkt i empiriska observationer dras slutsatser som sedan generaliseras, vilket 

innebär att det forskaren vill åstadkomma är snarare att generera nya teorier än att testa 

befintliga (Bryman, 2002). En tredje ansats som blivit vanligare inom samhällsvetenskaplig 

forskning är abduktion. Det kan förstås som ett sätt att kombinera de båda metoderna och 

använda dem i växelverkan. Empiriskt material tolkas utifrån en viss teori som styrks genom 

nytt empiriskt material. Processen medför att det empiriska tillämpningsområdet kan 

utvecklas samtidigt som det ger möjligheter att justera teorin utifrån de empiriska resultaten.  

Vad den abduktiva slutledningsmetoden kan tillföra i förhållande till den deduktiva och 

induktiva är att den möjliggör en inriktning på underliggande mönster och förståelse och 

därigenom kan nya tolkningar göras. Fokus ligger med andra ord på en utvecklingsinriktad 

process (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

Jag har i den här studien valt att använda ett abduktivt förhållningssätt till relationen mellan 

teori och empiri. Studien tar sin utgångspunkt i tidigare forskning på området och motivet är 

att testa en teori i empirin men även att utifrån insamlad data utveckla förståelsen för teorin. 

Det innebär att jag inledningsvis analyserar det empiriska materialet utifrån teorin för att se 

hur empirin stämmer med teorin. Därefter försöker jag analysera de eventuella avvikelser som 

finns för att förstå vad de innebär för teorins giltighet och för att förklara studiens resultat. 

Ambitionen är dessutom att använda det empiriska materialet för att utveckla teorin.  

7.2 Metodval 

Valet av vetenskapsteoretisk ansats medförde att jag för att besvara frågeställningarna måste 

välja metoder som genererar förstahandsuppgifter om samverkan dels från de involverade 

individerna i Samhällskontraktet och dels från de dokument som ligger till grund för 

konstruktionen av projektet. Valet av metod föll därför på de kvalitativa metoderna 
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dokumentstudier och semistrukturerad kvalitativ intervju. Som forskningsstrategi har jag 

valt att göra en fallstudie av Samhällskontraktet. 

 

Dokumentstudier ger en uppfattning om de officiella beslut och antaganden som utgör 

grunden för Samhällskontraktet. De dokument som tagits fram inför skapandet av 

Samhällskontraktet och de som används som styrdokument för den löpande verksamheten kan 

ge en bild av motiven till att Samhällskontraktet har uppstått, vad samverkan ska lösa för 

problem, hur arbetet ska gå till och ansvarsfördelningen se ut. Syftet är även att ur 

dokumenten utläsa mål och förhållningssätt till samverkan, då de är av särskilt intresse för att 

kunna besvara studiens frågeställning. Genom att kontrastera den bild som finns nedtecknad i 

officiella dokument med den bild som de samverkande individerna på operativ nivå har, finns 

en större möjlighet att förstå samverkan som fenomen.  

 

Kvalitativa intervjuer möjliggör insamlande av detaljerad verbal information om det studerade 

fenomenet (Cassell & Symon, 2004), det vill säga att genom individernas berättelser och 

beskrivningar av sina upplevelser försöka förstå samverkan. Intervjuer bedömdes som ett 

flexibelt tillvägagångssätt eftersom det möjliggjorde att ställa förtydligande följdfrågor och 

därmed kunna besvara frågan om hur samverkan konstrueras utifrån communities of practice. 

Med intervjuer går det dessutom att ta reda på specifika aspekter av fenomenet samverkan 

men även att få en bredare bild av fenomenets relation till det kontextuella sammanhanget. 

Genom att ställa frågor direkt till dem som är delaktiga i Samhällskontraktet kunde jag ta reda 

på varför de hade ett visst perspektiv och hur de resonerade kring olika områden (Cassell & 

Symon, 2004).  

 

Metoden kvalitativ intervju innebär att relationen mellan intervjuare och den som blir 

intervjuad påverkar intervjun men det betyder inte nödvändigtvis att trovärdigheten minskar, 

snarare kan relationen ses som en naturlig del av forskningsprocessen. Den intervjuade blir en 

aktiv deltagare som är medskapande i intervjun istället för att passivt besvara frågorna (Cassel 

& Symon, 2004). Vilket förvisso påverkar objektiviteten när intervjusvaren analyseras men 

som är ofrånkomligt utifrån det konstruktivistiska perspektivet. En nackdel med intervjuer är 

att det är en tidskrävande metod som ger en stor mängd data, därför krävs selektivitet när data 

hanteras (Cassell & Symon, 2004).  

 

Eftersom intervjupersonerna representerar olika verksamheter och har olika roller i 

Samhällskontraktet var det lämpligt att göra individuella intervjuer istället för gruppintervjuer. 

Det gav en möjlighet att låta olika berättelser framträda utifrån personernas egna perspektiv. I 

en gruppintervju finns risk att intervjupersonerna påverkas av övriga deltagares åsikter. 

Observation vid sektorsgruppens möten hade däremot kunnat utgöra ett lämpligt komplement 

till intervjuerna. Det hade kunnat ge ytterligare information om engagemanget i gruppen, 

samarbetsklimatet, kommunikationen och liknande faktorer som är viktiga utifrån 

undersökningens frågeställningar. Dock valdes observation bort på grund av att den valda 

sektorsgruppen inte hade några inplanerade möten under datainsamlingsperioden och för att 

ge en rättvisande bild av hur samverkan går till hade observationer krävts vid ett flertal 

tillfällen under en längre tid än vad som var möjligt.  

7.3 Tillvägagångssätt  

7.3.1 Urval och avgränsningar 

I dokumentstudien har de mest centrala styrdokumenten för Samhällskontraktet använts. Den 

löpande dokumentationen har inte studerats eftersom den bedömdes ha mindre betydelse för 
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att besvara studiens frågeställningar (Bryman, 2002). Dokumentstudien omfattar hela 

Samhällskontraktet.  

 

Intervjustudien har avgränsats till att omfatta endast en av de tre sektorsgrupper som ingår i 

Samhällskontraktet. Motivet till att välja en av grupperna istället för att göra ett urval av 

intervjupersoner från samtliga tre grupper, var att varje grupp skulle kunna utgöra en 

potentiell community of practice i sig, och dessutom ge upphov till nya communities of 

practice i respektive samverkande organisation, och för att fånga de processer som pågår var 

det nödvändigt att studera en grupp i sin helhet. Sektorsgruppernas funktionssätt har därmed 

betydelse för hur den praktiska samverkan sker, vilket var anledningen till att fokusera på 

sektorsgruppen som analysenhet. Varför valet föll på den sektorsgrupp som ingår i studien 

berodde på att gruppen under våren 2010 var inne i en aktiv process som skulle kunna 

medföra att en eller flera potentiella communities of practice var på väg att uppstå.  

7.3.2 Dokumentstudie 

De dokument som ingår i studien är Samhällskontraktets förstudie Spetssamverkanscentrum 

(2008) och Verksamhetsplan för Samhällskontraktet (2010). Dokumenten speglar olika 

grupperingars synsätt och perspektiv utifrån den position de har i en organisation (Bryman, 

2002). Eftersom dokumenten är framtagna av Samhällskontraktets styrelse bör de ses som ett 

uttryck för vad den centrala ledningsnivån för de samverkande organisationerna vill förmedla. 

De utgör inte objektiva beskrivningar av en situation eller ett skeende och därför behövs ett 

kritiskt förhållningssätt till innehållet.   

Procedur  

Under studiens planeringsfas genomfördes research om Samhällskontraktet i form av en 

intervju med processledaren, som tillhandahöll bland annat ett exemplar av förstudien och 

verksamhetsplanen. Dokumenten lästes först igenom i sin helhet för att få en uppfattning om 

projektet. Under hela uppsatsarbetet har jag återkommit till dokumenten för att relatera 

intervjumaterialet till texten och bättre förstå hur samverkan konstrueras. Dessutom har jag ur 

dokumenten hämtat citat till resultatpresentationen. Datainsamlingsperioden pågick mellan 

april och september 2010. 

Analys 

Jag har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys av dokumenten, det vill säga jag har sökt 

identifiera underliggande teman, motiv och antaganden i texten. Personen som utför 

dokumentstudien ger alltid sin egen vinkling av de texter som analyserats och det krävs därför 

en försiktighet i läsningen av de tolkningar som gjorts av dokumenten (Bryman, 2002).  

Presentation av dokumentstudien 

Dokumentstudien ingår i det empiriska materialet och presenteras därför integrerat med 

intervjumaterialet. Citaten som hämtats från dokumenten används till viss del för att jämföra 

olika rollers tolkningar av de officiella texterna.  

7.3.3 Intervjuer  

Intervjupersoner  

Samtliga medlemmar i den valda sektorsgruppen valdes ut som intervjupersoner, det vill säga 

sex personer. En av medlemmarna i sektorsgruppen avböjde en intervju med hänvisning till 

att denne inte var insatt i Samhällskontraktets verksamhet.  Av de fem deltagare som ingick i 

intervjustudien är två anställda i Eskilstuna kommun, två i Västerås stad och en vid 

Mälardalens högskola. Representanterna från kommunerna innehar chefspositioner för olika 

delar av verksamheten och representanterna från högskolan är forskningsledare och professor 
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inom det område gruppens arbete är inriktat på. Utöver dessa intervjuades 

Samhällskontraktets processledare och en representant från Samhällskontraktets styrelse. 

Styrelserepresentanten har varit involverad i Samhällskontraktet från starten och 

sektorsgruppsdeltagarna och processledaren i ungefär ett år. På grund av etiska överväganden 

presenteras inte deltagarna närmare då de skulle vara alltför lätta att identifiera utifrån sina 

tjänster.  

Intervjuguide 

Som underlag för intervjuerna användes en semistrukturerad frågeguide
8
 som bestod av ett 

antal centrala områden, dels formulerade utifrån communities of practice centrala områden 

och dels med syfte att samla in information om respondenternas erfarenheter av att ingå i 

Samhällskontraktet. Ett antal följdfrågor formulerades inom respektive frågeområde som stöd 

i att förtydliga respondenternas svar vid behov eller för att fördjupa svaren kring vissa 

resonemang (Cassell & Symon, 2004). Intervjufrågorna handlade dels om hur 

Samhällskontraktets och sektorsgruppens uppdrag uppfattas, jag ville undersöka om det fanns 

några likheter och skillnader i hur de olika rollerna har tolkat vad det är som ska göras inom 

ramen för samverkan. Dels ställdes frågor med inriktning på det som är specifikt för 

styrelsens, processledningens och sektorsgruppens olika roller och uppdrag i 

samverkansarbetet. Frågorna om styrelseperspektivet rörde sig därför på en strategisk nivå 

medan frågorna till processledning och sektorsgrupperna fokuserade på samverkan utifrån en 

operativ nivå.   

Procedur  

Den research som gjordes inför studien, i form av intervju med processledaren, syftade till att 

få en inblick i vad Samhällskontraktet är och vad som var viktigt att känna till om aktuella 

problemställningar i samverkansarbetet och var i processen man befann sig. Denna intervju 

ingår dock inte i det empiriska material som används i studien. Under själva 

datainsamlingsfasen, som pågick under perioden 18-31 maj 2010, genomfördes totalt sju 

semistrukturerade individuella intervjuer. Intervjuerna bokades in antingen via e-post eller per 

telefon och ägde rum på respektive persons arbetsplats i Västerås eller Eskilstuna. Endast en 

intervju gjordes med respektive respondent och tidsåtgången varierade mellan 45 minuter och 

1,5 timmar. Intervjuerna spelades in med hjälp av en elektronisk diktafon som funktionstestats 

i förväg. De intervjuade tillfrågades om tillåtelse att spela in samtalet och en förklaring gavs 

till hur materialet skulle användas.  

 

Under intervjuerna följdes intervjuguiden så långt det var möjligt utan att pressa fram svar, 

och intervjuerna fick något olika karaktär beroende på vad de intervjuade själva valde att ta 

upp. Jag använde följdfrågor både med inriktning på att uppmuntra intervjupersonen att 

utveckla svaret och för att stämma av att svaret uppfattats i enlighet med vad personen 

menade (Bryman, 2002). Intressanta spår som låg något utanför frågeguiden följdes även upp 

för att ytterligare få förståelse för intervjupersonernas perspektiv och den större kontexten. 

Ambitionen under intervjuerna var att ställa öppna frågor samt att undvika ledande frågor 

(Cassel & Symon, 2004). Intervjuerna transkriberades ordagrant efter intervjutillfället.     

Analys 

Bearbetningen av det insamlade materialet pågick kontinuerligt under insamlingsfasen 

(Mertens, 2010), reflektioner som uppkom antecknades som ett stöd i det mer strukturerade 

analysarbetet. Intervjuutskrifterna analyserades i en flerstegsprocess när samtliga intervjuer 

var genomförda (Mertens, 2010). Först lästes de igenom i sin helhet för att ge ett första 

intryck av vad texten förmedlade. I nästa steg detaljgranskades varje intervju för sig med syfte 

                                                           
8
 Se Bilaga 1 



 
 

24 
 

att identifiera teman med gemensamt innehåll. För att tolkningen inte skulle låsas vid vissa 

kategorier i ett för tidigt skede använde jag först inga benämningar på grupperingarna. 

Intervjuutskrifterna lästes därefter igenom i sin helhet för att säkerställa att grupperingarna var 

förankrade i datamaterialet. När processen kommit till den punkt att ytterligare grupperingar 

inte var meningsfulla att göra, det vill säga att mättnad uppnåtts, definierade jag kategorier 

som speglade grupperingarnas centrala innebörd. I det sista steget gjordes en jämförelse 

mellan intervjudokumenten för att analysera vilka likheter och skillnader som fanns (Patel & 

Tebelius, 1987). 

 

Presentation av intervjuerna 

I presentationen av intervjuerna lyfts främst sektorsgruppens perspektiv fram utifrån motivet 

att förstå hur den praktiska samverkan utformas, vilket sker på den nivån i projektet. Trots att 

det i Samhällskontraktet ingår tre huvudmän, två kommuner och en högskola, har jag i 

redovisningen av intervjumaterialet valt att lyfta fram ”kommunperspektivet” och 

”högskoleperspektivet”, istället för att redovisa respektive huvudmans svar. Skälet är att 

Eskilstuna kommun och Västerås stad har ett mer likartat uppdrag och verksamhet jämfört 

med Mälardalens högskola. Det är genom att analysera dessa två intressentperspektiv jag vill 

undersöka fenomenet samverkan. Samtidigt innebär uppdelningen en ojämn fördelning av 

intervjupersoner, högskolans perspektiv representeras av endast en person jämfört med 

kommunernas sammanlagt fyra representanter. Materialet utifrån kommunperspektivet är 

därför mer omfattande vilket bör has i åtanke vid läsning av resultat- och analysavsnitten. 

Eftersom styrelsens, högskolans och processledningens perspektiv representeras av en individ 

vardera kan de intervjuerna inte betraktas som representativa. Jag har därför valt att avstå från 

att i allt för stor utsträckning redogöra för vilka respondenter som uttryckt en viss åsikt. På 

vissa ställen i resultatavsnittet hänvisas till ”Styrelsemedlem 1” för att understryka att det inte 

är hela styrelsens åsikt som uttrycks. Jag har även valt att i mindre utsträckning använda citat 

från intervjuerna, detta för att skydda deltagarnas integritet. Istället har intervjusvaren 

bearbetats så att kärnan av vad individerna förmedlat framgår i löpande text.  

7.3.4 Analysmodell  

Till grund för analysen har jag valt att utgå från den analysmodell som presenteras i det här 

avsnittet. Analysavsnittet följer modellens upplägg för att göra analysprocessen mer 

transparent, avsikten är att det ska bli tydligt hur jag kommit fram till studiens slutsatser. 

Sektorsgruppen utgör den huvudsakliga analysenheten men även andra delar av 

Samhällskontraktet berörs.  

 

Analysmodellen består av följande tre delar: 

 

Vertikal och horisontell styrning  

Den vertikala styrningen analyseras utifrån hur samverkan tar sig uttryck mellan 

organisationerna på en strategisk nivå, mellannivå och operativ nivå i Samhällskontraktet, det 

vill säga styrelsen, sektorsgruppen och praktiken. Vidare analyseras hur de hierarkiska 

relationerna inom Samhällskontraktet ser ut i samverkansarbetet och vilka ansvarsområden 

och kontaktytor som finns mellan de olika rollerna. Vertikal styrning inkluderar även 

mållogik (hur målen på övergripande nivå hänger ihop med aktiviteter på konkret nivå) och 

resultat och effekter utifrån samverkansprocesserna. Den horisontella dimensionen utgörs 

främst av styrning av processer och interaktion i sektorsgruppen. Synen på uppdraget på en 

vertikal och horisontell nivå analyseras även.  
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Communities of practice  

I analysen av hur samverkan konstrueras utifrån communities of practice utgår jag från teorins 

tre element: domän, gemenskap och praktik. En jämförelse görs mellan Samhällskontraktets 

organisering och processer och de tre elementen för att identifiera överensstämmelser och 

avvikelser från teorin.  

 

Designprinciper för communities of practice 

För att analysera hur en stödjande miljö för lärande och samverkan skapas i 

Samhällskontraktet utgår jag från designprinciperna för konstruktionen av en community of 

practice och gör en jämförelse med de aktiviteter och insatser som utförs av processledningen 

och är inbyggda i projektets struktur och förhållningssätt.  

 

Analysprocessen av det empiriska och teoretiska materialet sker i två steg.  

 

1. I analysavsnittet sorteras det empiriska materialet in under de tre delar som utgör 

analysmodellen.  

 

2. I diskussionsavsnittet summeras resultatet av analysen och analysmodellens tre delar 

kopplas samman med studiens teoretiska utgångspunkter. Diskussionen utmynnar i en 

avslutande diskussion för att skapa en syntes och reflektera över på vilket sätt studien kan 

utveckla kunskaperna om samverkan i en större kontext. Utifrån diskussionen dras slutsatser 

av studien som syftar till att besvara dess frågeställning.   

7.3.5 Etiska frågeställningar 

I intervjuundersökningen har jag beaktat de etiska principer som gäller för 

samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2002). Informationskravet har uppfyllts genom att 

jag innan intervjuerna både via e-post och muntligt informerat om vad studien handlar om och 

vad resultaten ska användas till. Jag har även informerat om att intervjupersonerna kunde 

avbryta intervjun när de ville. Samtyckeskravet har beaktats genom att innan intervjun fråga 

om personerna ville delta och om jag fick tillåtelse att spela in intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att vara restriktiv i beskrivningen av 

intervjupersonerna och i att citera dem. Nyttjandekravet beaktas genom att insamlat material 

endast används för ändamålet med studien.  

 

Antal deltagare i studien är litet och därför finns svårigheter att hitta en balans i 

presentationen av intervjuerna för att uppfylla sekretesskraven utan att göra avkall på relevant 

information som krävs för att kunna besvara frågeställningarna. Eftersom endast en 

representant från styrelsen, högskolan och processledningen intervjuats har de en särskilt 

utsatt position i resultatpresentationen. Jag har därför försökt vara försiktig i hur jag återgett 

informationen och valt att inte lyfta fram enskilda individer på ett sätt som kan skada 

integriteten. Det får dock konsekvensen att det empiriska materialet inte blir lika fylligt och 

transparent i presentationen men styrkan är att det blir lättare att fokusera på samverkan som 

fenomen istället för de individer som deltar i studien.  

7.3.6 Metodreflektioner  

Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet  

Kvaliteten hos kvalitativ forskning kan bedömas genom att granska dess tillförlitlighet, 

överförbarhet och pålitlighet.  
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Tillförlitlighet handlar om trovärdigheten i forskarens beskrivning av den sociala verklighet 

som studeras. En undersökning ska genomföras enligt de regler som finns för forskning och 

resultaten ska rapporteras till dem som är en del av den sociala verklighet som studerats 

(Bryman, 2002). För att öka tillförlitligheten i studien av Samhällskontraktet gjordes en 

respondentvalidering, där de intervjuade fick ta del av den skriftliga redovisningen för att 

stämma av att mina tolkningar var giltiga. En rimlighetsbedömning har även gjorts av 

slutsatsernas giltighet i förhållande till frågeställningarna (Bryman, 2002). Vad som kan 

utgöra en svaghet i studiens genomförande har att göra med att Samhällskontraktet pågick vid 

intervjutillfället och respondenterna var medvetna om att deras svar skulle presenteras för 

övriga involverade i projektet. Det kan ha påverkat hur öppet respondenterna ville redovisa 

sina synpunkter, vilket de är berättigade till att själva avgöra men som kan påverka vilken 

information som blir tillgänglig för studien.  

 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultaten är överförbara till andra miljöer. En tät, 

fyllig och detaljerad beskrivning av kontexten ger andra personer möjlighet att bedöma 

överförbarheten (Bryman, 2002). För att kunna generalisera resultaten till andra 

samverkanssatsningar krävs dock fler och mer omfattande studier, i presentationen av studien 

om Samhällskontraktet har ambitionen varit att följa detta kriterium genom en viss 

försiktighet att dra slutsatser.  

 

Pålitlighet innebär att dels genomföra undersökningen enligt vedertagna regler och dels att 

redogöra för alla faser av forskningsprocessen så att andra har möjlighet att kontrollera att 

genomförandet är så korrekt som möjligt (Bryman, 2002). Jag har haft detta kriterium som 

ledstjärna vid beskrivningen av forskningsprocessen, i vilken utsträckning detta har lyckats 

ligger i betraktarens ögon. Intervjuerna spelades in och transkriberades.  

 

Äkthet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet 

Kriterier för att bedöma dokumentens kvalitet är äkthet, trovärdighet, representativitet och 

meningsfullhet (Bryman, 2002). Det skriftliga material som ligger till grund för 

dokumentstudien bedöms vara äkta och av ett otvetydigt ursprung eftersom de tillhandahölls 

av processledaren för Samhällskontraktet. Trovärdighetskriteriet är svårare att bedöma 

eftersom jag saknar möjlighet att kontrollera om materialet är utan felaktigheter och 

förvrängningar. Jag konstaterar att det är framtaget utifrån ett motiv att legitimera satsningen 

samt innehåller en viss managementretorik eftersom dokumenten även har ett styrningssyfte. 

Dokumenten kan sägas vara relativt representativa för sin kategori, innehållet är 

karakteristiskt för den här typen av projekt. Materialet är tydligt och begripligt och innehåller 

källhänvisningar till litteratur, kriteriet meningsfullhet bedöms vara uppfyllt. Dokumenten är 

vilket nämnts under kriteriet överförbarhet inte generaliserbara men det är heller inte avsikten 

och bedöms inte påverka analysen av det empiriska materialet i den här studien.   

 

Bortfall  

Att en av medlemmarna i sektorsgruppen avböjde medverkan har även betydelse för resultatet 

eftersom allas synpunkter behövs för den sammantagna förståelsen av sektorsgruppen som 

fenomen. Samtidigt behöver bortfallet inte vara negativt för studiens resultat eftersom det är 

en omständighet som kan bidra till att öka förståelsen för hur samverkan konstrueras.  
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8. Resultat empirisk studie av Samhällskontraktet 

Resultatet av dokumentstudien och intervjuerna presenteras under följande delar: 

Organisering och ansvarsfördelning, Styrning, Uppdraget, Mållogik, Resultat och effekter, 

Organisationernas behov, Samverkansaktiviteter, Arbetssätt, Samarbetsklimat och Stöd för 

samverkan.  

8.1 Organisering och ansvarsfördelning 

Samhällskontraktet leds av en styrelse på sex personer, med två representanter från respektive 

huvudman. De operativa samverkansuppgifterna initieras i tre så kallade sektorsgrupper inom 

de prioriterade områdena, med representanter från de tre huvudmännen. Arbetet koordineras 

av en processledning (Verksamhetsplan för Samhällskontraktet, 2010). Representanterna i 

sektorsgrupperna är anställda vid kommunernas förvaltningsstaber och strategi- och 

planeringsavdelningar samt utgörs av professorer, lektorer och forskningsledare vid 

högskolan. Sex personer har utsetts till varje grupp. Enligt förstudien 

(Spetssamverkanscentrum, 2008) har urvalet gjorts utifrån ambitionen att engagera 

ledningsnivåerna i respektive organisation och underlätta integreringen av samverkan i 

befintlig verksamhet. Samhällskontraktets organisering framgår av Figur 1.  

 

 

 
 

Figur 1. Samhällskontraktets organisering (egen konstruktion) 

 

I förstudien (Spetssamverkanscentrum, 2008) kan man utläsa att styrelsens uppgift är att 

ansvara för strategiska frågor, bland annat att upprätta strategiska mål, göra prioriteringar av 

strategiska aktiviteter och att understödja dialogen med nationella myndigheter och 

institutioner. Processledningen ansvarar för att koordinera det praktiska samverkansarbete 

som initieras i sektorsgrupperna, sköta projektets administrativa uppgifter, skapa och 

underhålla samverkansnätverk samt marknadsföring och kommunikation (Verksamhetsplan 

för Samhällskontraktet, 2010). Det är också processledarens uppgift att vara en länk mellan 

sektorsgruppen och styrelsen, att verkställa beslut och att kommunicera gruppens frågor till 

styrelsen. Av intervjuerna framgår att processledningsuppdraget delas av processledaren, som 

har huvudansvaret, och två projektledare. Sektorsgruppernas uppdrag är enligt förstudien 

(Spetssamverkanscentrum, 2008) att se över respektive aktörs behov och prioriteringar inom 

området och ta fram förslag på hur utvecklingsaktiviteter kan skapas tillsammans. I förstudien 

beskrivs att tanken är att bygga vidare på befintliga samverkansaktiviteter men även att 
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initiera nya. Sektorsgruppen ansvarar för innehållet i den operativa samverkan samt att initiera 

samverkansaktiviteter i och mellan organisationerna. Det praktiska samverkansarbetet sker 

således inte primärt i sektorsgrupperna utan genom dem, utifrån gruppernas beslut om 

aktiviteter och insatser. Dessa aktiviteter är tänkta att utvecklas vidare i respektive 

organisation och integreras i verksamheterna. Sektorsgrupperna är därmed en kanal för att 

föra vidare styrelsens uppdrag till organisationerna som utför den praktiska samverkan.  

8.2 Styrning  

Styrningen av samverkansarbetet är enligt förstudien (Spetssamverkanscentrum, 2008) tänkt 

att ske både genom målstyrning och genom ett organisatoriskt lärande. Lednings- och 

styrningsperspektivet utgår från att identifiera de aktiviteter som är viktigast för att nå de 

övergripande målen i förening med ett bottom-up perspektiv. I förstudien går att utläsa att 

samverkan ska växa fram och formas mellan de olika yrkesgrupperna i kommun och 

högskola. Uppdraget beskrivs som komplext med många olika kunskapsområden och nivåer 

samt en verksamhet som bärs upp av många individer, därmed behövs utrymme för initiativ 

och entreprenörskap på individnivå. Enligt förstudien är det varken önskvärt eller möjligt att 

utöva för hård eller detaljerad styrning av samverkan och därför har operationalisering av 

övergripande mål överlåtits till sektorsgrupperna.   

 

Vid tillkomsten av Samhällskontraktet fanns enligt förstudien (Spetssamverkanscentrum, 

2008) en ambition att som stöd för samverkan använda bland annat knowledge management i 

form av modellen communities of practice. I dokumentet uttrycks att modellen ska utgöra ett 

perspektiv på att strukturera managementfrågor och knyta det till lärande i organisationerna, 

med fokus på professionernas kunskap (Förarbete Spetssamverkanscentrum, 2008). Den 

intervjuade styrelsemedlem 1 beskriver att modellen på ett kunskapsteoretiskt plan är lämpad 

för en tanke om samverkan och hur forskning och praktik kan samarbeta. Däremot bör 

communities of practice betraktas mer som ett förhållningssätt som möjliggör ett samtal 

snarare än en dominerande styrmodell, den upplevs för abstrakt för att direkt kunna omsättas i 

praktiken.  

8.3 Mållogik  

Samhällskontraktets uppdrag manifesteras i det samverkansavtal som undertecknats av 

ledningarna i respektive organisation. Sektorsgruppens medlemmar ansvarar för att uppdraget 

omsätts i praktiken genom den horisontella samverkan. Av verksamhetsplanen (2010) framgår 

att visionen omsatts i åtta övergripande mål
9
, som anger inriktningen och nivån för 

samverkansarbetet. Ledningarna för de samverkande organisationerna har enligt 

styrelsemedlem 1 en samsyn på vad de vill uppnå genom Samhällskontraktet, ambitionen är 

att organisationerna formulerar ett gemensamt mål för samverkan. För att uppnå 

målsättningen att utveckla regionen krävs enligt styrelsemedlem 1 att organisationerna inte 

strävar efter att maximera det egna uppdraget utan höjer nivån ytterligare.   

 

Processledaren beskriver att de övergripande målen signalerar att Samhällskontraktet är en 

ambitiös satsning för hela regionen. Samtidigt är de formulerade på ett sätt som de flesta 

aktörer i regionen skulle instämma i och anknyter inte specifikt till Samhällskontraktets 

uppdrag. För att uppnå målen krävs enligt processledaren att organisationerna har ett 

gemensamt förhållningssätt framför en win-win ansats.    

 

Sektorsgruppen uttrycker att Samhällskontraktets idé är en god tanke och delar den 

långsiktiga ambitionen. Samtliga ser ett behov av att samverka och beskriver det arbete som 
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hittills gjorts inom Samhällskontraktet som ett embryo till samverkan. Däremot uttrycker de 

flesta att när det övergripande uppdraget ska konkretiseras uppstår otydlighet och osäkerhet 

kring vad som ska göras för att nå målen. De har upplevts svåra att arbeta mot eftersom det 

saknas ett mellanskikt mellan den övergripande nivån och genomförandemålen. Andra 

beskriver att Samhällskontraktet är en ram och att det är upp till gruppen själv att utforma 

uppdraget men att det möjligen funnits olika möjligheter till förankring i respektive 

organisation, vilket anges som en förklaring till den upplevda otydligheten. Sedan gruppens 

tillkomst har diskussioner pågått om vilka frågor som gemensamt ska fokuseras. 

Förhållningssättet att låta uppdraget växa fram har enligt en av de intervjuade kanske inte 

varit optimalt för arbetet i gruppen, det har inte varit enkelt att uppnå det samspel som kunde 

lett till samstämmighet i ett antal prioriterade frågor.  

 

De övergripande målen beskrivs istället ha tillämpats i formella sammanhang, till exempel i 

beslutsunderlag, istället för att vara en vägledning för det konkreta arbetet. Avsaknaden av en 

mellannivå i mållogiken beskriver flera av de intervjuade som bekymmersamt.  

 

”Det är väl kanske den stora bristen och som har tagit ganska mycket energi, att 

det inte har funnits mer specifika syften utan det har varit mer övergripande som 

har varit svårt att stycka ner och operationalisera. Vad ska samverkan vara för 

något, ja den ska gynna regionen men på vilket sätt? För då kan det nästan bli lite 

huggsexa om vem som är mest på hugget. Samtidigt som det ger en möjlighet till 

flexibilitet och innovation kan man säga, eller kreativitet, så det kan bli ganska 

frustrerande när man har olika ingångspunkter.”  

 

Enligt ett par av de intervjuade har svårigheterna att operationalisera målen återkopplats till 

styrelsen som hänvisat till att de konkreta målen får växa fram i det innovationssystem 

sektorsgruppen befinner sig i.   

 

Målet under det första året har enligt en av de intervjuade varit att alla sektorsgrupper ska 

komma igång med någon verksamhet och processledningen har därför föreslagit frågor med 

potentiella gemensamma beröringspunkter för gruppen. En gemensam inriktning har hittills 

inte vuxit fram och diskussionerna beskrivs under en längre tid ha handlat om att det mesta är 

osäkert. Ur kommunernas perspektiv har det inte varit enkelt att avgöra vilka områden som är 

viktigast att fokusera på, verksamheterna har en bred omfattning och uppvisar stora interna 

skillnader. En av de intervjuade uttrycker en förvåning över att styrelsen valt att inte ge ett 

tydligare uppdrag, dels eftersom det rör sig om relativt omfattande ekonomiska medel som 

investerats och dels eftersom offentlig verksamhet i övrigt är så hårt styrd.  

8.4 Resultat och effekter  

Av förstudien (Spetssamverkanscentrum, 2008) framgår att arbetet i Samhällskontraktet ska 

vara inriktat både på att uppnå kortsiktiga resultat och långsiktiga effekter. Styrelsemedlem 1 

uttrycker en förhoppning om att samverkan ska ge resultat på tre nivåer: konkret, 

interorganisatorisk och regional. En del i strategin består av att identifiera aktiviteter som är 

möjliga att snabbt operationalisera för att uppnå större effekter. I förstudien beskrivs att 

tanken är att de så kallade lågt hängande frukterna ska ”[…] kunna synliggöra 

spetssamverkanscentrum och ha en betydelse för dess utveckling i övriga delar.” 

Sektorsgruppens medlemmar uttrycker att de har uppfattat att styrelsen förväntar sig att 

arbetet ska leda till både konkreta resultat och en långsiktig struktur för samverkan. En av de 

intervjuade beskriver att styrelsen har stora förväntningar på resultat men att de däremot inte 

preciserats. Flera i sektorsgruppen nämner att det hittills funnits en spänning mellan att uppnå 
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kortsiktiga resultat och den mer långsiktiga samverkan. Hittills har samverkansaktiviteterna 

främst haft en kortsiktig karaktär, sektorsgruppen har upplevt en press på att snabbt uppvisa 

resultat vilket har bidragit till en fokusering på att producera kortsiktiga resultat. Enligt ett par 

personer har gruppens medlemmar därmed inte haft den tid som behövts för att lära känna 

varandra och förstå varandras behov och ingångsvärden. Diskussionerna om kortsiktighet 

kontra långsiktighet beskrivs på följande sätt av en av kommunrepresentanterna.  

 

”Jag tycker att när vi kommer in på de diskussionerna om kortsiktigt arbete och 

projektanslag, nu måste vi få till något [...] […] det ger en viss stress hos oss som 

försöker se det långsiktiga perspektivet. Och när vi pratar om det långsiktiga 

perspektivet då infinner sig en viss stress hos sekretariatet. Det är min upplevelse 

av hur vi jobbar just nu. Och det måste väl vara okej att prata om både och.” 

 

Att uppdraget samtidigt upplevts oklart av de flesta beskrivs ha påverkat möjligheterna att 

snabbt prestera något konkret. Bland samtliga intervjuade kommunrepresentanter förekommer 

en uppfattning om att den här typen av arbete och ambition måste få ta tid, det går inte att 

skynda på processen. En av de intervjuade förklarar att fokuseringen på kortsiktigt resultat 

beror på att det vid årsskiftet blev viktigt att presentera förslag på samverkansaktiviteter i 

sektorsgrupperna för att inte missgynnas vid budgetfördelningen inför nästkommande år. Det 

fanns därmed inte tillräckligt med utrymme för att systematiskt gå till botten med vilka de 

gemensamma intressena var innan det var dags att börja arbeta praktiskt. En annan förklaring 

som ges är att finansiärerna är angelägna om att se konkreta resultat av investeringen. Synen 

på att arbetet fortskridit i för hög takt delas inte av samtliga i sektorsgruppen, det framförs 

även upplevelser av att det är otillfredsställande att det tagit ett år innan det praktiska arbetet 

påbörjades.  

 

Under våren 2010 har arbetet i sektorsgruppen lett till en konkret aktivitet, där 

verksamheterna varit aktiva i processen som utförare av den praktiska samverkan. En av de 

intervjuade beskriver att den genomförda aktiviteten har fyllt en funktion ur ett 

verksamhetsperspektiv, många intressanta idéer med koppling till reella behov i verksamheten 

har genererats. Fokus har också skiftat i sektorsgruppen från att uppehålla sig vid uppdragets 

osäkerhet till att genomföra aktiviteten, enligt en annan av de intervjuade. Processen beskrivs 

ha blivit mer konstruktiv, samtliga har varit delaktiga i arbetet och interaktionen började 

fungera bättre än tidigare. Uppdragets otydlighet kvarstår dock fortfarande enligt ett par av de 

intervjuade, som efterfrågar ett tydliggörande och vägledning från styrelsen huruvida gruppen 

är på rätt väg eller inte. Det uttrycks även en farhåga om att tappa fokus på det långsiktiga 

arbetet och det finns därför en önskan om att återgå till diskussionerna om att bygga en 

långsiktig samverkansstruktur. 

 

Enligt styrelsemedlem 1 har styrelsen börjat diskutera framtagandet av mätbara mål och 

indikatorer för samverkan, för att kunna visa upp resultat för den politiska nivån. 

Processledaren beskriver att om avsikten är att positionera sig med att ha uppnått vissa 

resultat finns det behov av att kunna mäta resultaten, till exempel i form av genomförandemål. 

Enligt en av kommunrepresentanterna bör inte förväntningarna på resultat och effekter vara 

för stora under den tid som Samhällskontraktet pågår.   

 

”Jag är inte säker på att vi kan ställa krav på att vi ska ha åstadkommit något, på 

de här fyra åren har vi inte åstadkommit något där utbildningsnivåerna i den här 

regionen höjts radikalt eller där kompetensen i våra organisationer har ökat 
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radikalt totalt sett. Det är små öar, enklaver, som har kommit ifråga för både 

högskolan och för oss. Men man får se det här som en start.” 

 

Av intervjuerna framkommer också exempel på att Samhällskontraktet bidragit till att nya 

idéer uppstått, som kan utvecklas i andra sammanhang, och att man genom att ingå i 

Samhällskontraktet kommit i kontakt med andra utvecklingssatsningar som kan länkas till 

utvecklingen av den egna verksamheten. En av de intervjuade beskriver att det även kan 

komma att uppstå fler sådana sidoeffekter av Samhällkontraktet framöver.  

8.5 Organisationernas behov   

Ett grundläggande tema för samverkan är att den ska gynna alla ingående aktörer, vilket 

uttrycks i förstudien (Spetssamverkanscentrum, 2008). 

 

”Samverkan ska stödja Mälardalens högskolas ambitioner att bli en nationellt 

ledande högskola när det gäller utbildningar som leder till jobb och som 

levererar nyttiga lösningar i forskningens framkant baserat på en unik global-

lokal samverkan och akademisk excellens. Men samverkan ska också bidra till att 

kommunerna löser sina uppgifter på ett allt bättre sätt och utvecklar sin 

verksamhet i såväl nationell som internationell framkant.” 

 

De flesta i sektorsgruppen bekräftar att huvudmännen har dessa förväntningar, termen win-

win nämns av flera. Sektorsgruppen har därför diskuterat aktörernas behov och vad de kan 

erbjuda varandra.  

 

Högskolan 

Från högskolans sida uttrycks ett starkt behov av att säkra examensrätten för högskolan samt 

att attrahera och behålla kompetenta forskare. Det finns ett uttalat intresse av att hitta 

finansiering till doktorandutbildning, vilket Samhällskontraktet förhoppningsvis kunde ha 

bistått med. Att tillhandahålla utbildning på grundnivå beskrivs inte primärt ligga i högskolans 

intresse inom ramen för Samhällskontraktet eftersom avsikten inte var att finansiera befintlig 

verksamhet.   

 

Kommunerna 

Ur kommunernas perspektiv uttrycks en förväntan på att samverkan bidrar till att tillgodose 

behoven av kompetens bland medarbetarna, öka evidensbasen i verksamheten, förbättra 

tjänsterna till medborgarna och ge ökad livskvalitet, säkerställa att nyexaminerad personals 

kompetens motsvarar arbetskraven samt genererar bättre utvärderingar. Samverkan handlar 

inte bara om utbildning, uttrycker samtliga kommunrepresentanter. En av de intervjuade 

förklarar att åtgärder för en höjd kunskapsnivå bland medarbetarna till stor del handlar om 

andra insatser än akademisk utbildning till de stora grupperna med enbart gymnasieutbildning 

eller grundskoleutbildning. Följande citat speglar behoven hos en av kommunerna. 

 

”[…] hur kan vi verka för att morgondagens ungdomar kan bli intresserade utav 

våra verksamheter, vi har ju stora pensionsavgångar och tapp så småningom och 

hur får man till det. Plus, hur får vi den arbetskraft som vi behöver ha, stämmer 

det man blir utbildad till idag med när man kommer ut och motsvarar man de 

förväntningar vi har och hur kan man göra det bättre. Och hur kan vi bereda 

ungdomar bra praktik som går på Mälardalens högskola.” 
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Från kommunernas sida har man dock inte hunnit diskutera klart vad man vill få ut av 

Samhällskontraktet, uttrycker ett par personer. Andra intervjuade beskriver en viss förvåning 

över att inte kommunerna varit klara över detta eftersom de investerar en betydande summa 

pengar och det därför torde vara viktigt att prioritera satsningen internt.  

 

Ett önskat framtidsscenario för samverkan, enligt en av kommunrepresentanterna, är att 

kommunerna presenterar verksamhetens kunskapsbehov för högskolan som genomför studier, 

vilka kan ligga till grund för politiska handlingsplaner för åtgärder. För att få till stånd den 

typen av samspel mellan forskning och praktik behöver diskussioner föras på en högre nivå, 

det vill säga att både kommundirektörer och högskolans rektor enas och delegerar uppdraget 

till organisationerna.   

 

Synen på varandras behov och tolkningsföreträdet 

Ett flertal idéer och förslag på vad som kan samverkas kring uttrycks i intervjuerna. Samtidigt 

beskrivs en medvetenhet om att aktörerna har olika ingångsvärden och syn på vad de 

ekonomiska medlen ska användas till. Det beskrivs från något håll som två olika bilder som 

har svårt att mötas vilket upplevs ha lett till kompromisslösningar i samverkansarbetet. Från 

kommunrepresentanternas sida uttrycks en enighet om vikten av att kommunen är aktiv och 

tar initiativ till olika aktiviteter och att samverkan sker på gemensamma villkor. Från andra 

håll beskrivs att man uppfattat att kommunerna är angelägna om ett tolkningsföreträde 

eftersom de är huvudfinansiärer till Samhällskontraktet.  

 

Samtidigt framför kommunrepresentanterna att det kan finnas en bild av att 

Samhällskontraktet är ett sätt att stödja högskolans verksamhet. De beskriver att de uppfattat 

att högskolans behov består av finansiering till doktorander och forskare och att det är 

angeläget att söka pengar till verksamheten. En av de intervjuade förmedlar bilden av att man 

från högskolans sida har varit tydlig med att satsningen skulle vara ett stöd från kommunerna 

eftersom den planerade sammanslagningen med Örebro universitet uteblev. 

Kommunrepresentanterna uppger att de ser finansiering av en doktorandtjänst inom ramen för 

Samhällskontraktet som en för begränsad satsning som inte integreras i ordinarie verksamhet 

och det upplevs oklart vad investeringen kan ge. En av de intervjuade efterfrågar ett 

tydliggörande från styrelsen av vad pengarna ska användas till.  

 

De olika förväntningarna och bilderna av varandras förväntningar har både bidragit till en 

ökad insikt i hur villkoren ser ut för de olika verksamheterna och beskrivs som ett dilemma i 

att få till en fungerande samverkan. En av de intervjuade uttrycker att frågan hade behövt 

behandlats inledningsvis av styrelsen och att man tydliggjort huruvida satsningen 

företrädesvis är inriktad mot någon av samverkansparterna eller om man ska se det som något 

gemensamt där parterna har lika stora påverkansmöjligheter.  

 

Vad några av de intervjuade uttrycker ett behov av, är att alla parter återför diskussionen om 

förväntningar på samverkan till den egna organisationen för att uppnå enad intern hållning. 

Det är också något som står på agendan inför det fortsatta arbetet enligt en av de intervjuade.   

8.6 Samverkansaktiviteter  

Arbetet i sektorsgruppen har präglats av två huvudspår, enligt den beskrivning som ges i 

intervjuerna. Dels i form av satsningen på en konkret aktivitet, som inneburit att 

sektorsgruppen skapat ett arrangemang för medarbetare i respektive organisation att samlas 

kring idéer hämtade från verksamheterna och gemensamt utföra den praktiska samverkan. 

Dels i form av diskussioner om att bygga en infrastruktur för samverkan, där en av 
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kommunrepresentanterna bjudit in ett annat samverkansprojekt för erfarenhetsutbyte. 

Sektorsgruppen har till skillnad från övriga sektorsgrupper valt ett bottom-up perspektiv som 

vägledande för arbetet utifrån att många idéer och kunskap finns bland medarbetarna och det 

är i verksamheten utvecklingen ska ta sin början. Ansatsen hade enligt en av respondenterna 

däremot blivit en annan om en doktorandtjänst skapats. Enligt en av de intervjuade har 

samtliga i sektorsgruppen varit delaktiga och bidragit i genomförandet av den konkreta 

aktivitet som ägde rum under våren 2010, även om det från andra håll framkommer att inte 

samtliga stödjer satsningen fullt ut. Ett par av de intervjuade beskriver att de även ser 

Samhällskontraktet som ett sätt att pröva sig fram, det finns inget facit för hur samverkan ska 

se ut.  

 

Både för- och nackdelar beskrivs finnas med det valda angreppssättet i sektorsgruppen. 

Fördelen är enligt en av de intervjuade att kunskap överförs i det vardagliga arbetet och kan 

ge större effekter i verksamhetsutvecklingen. Det kan även föda ett engagemang i 

verksamheterna. Risken med många små insatser är enligt en annan intervjuad att det ger små 

avtryck, för att få större utväxling av investerade medel hade mer omfattande satsningar 

behövts.  

8.7 Arbetssätt  

Samverkan beskrivs i styrdokumenten som ett samspel mellan olika parter kring vetenskaplig 

och praktisk kunskap (Verksamhetsplan för Samhällskontraktet, 2010). I verksamhetsplanen 

uttrycks ett förhållningssätt som innebär något annat än att samverkan är en aktivitet skild 

från ordinarie arbetsuppgifter. Samverkansaktiviteterna är istället tänkta att utvecklas och 

integreras i den befintliga verksamheten för att få till stånd ett varaktigt lärande. Där är 

sektorsgruppens roll att initiera aktiviteter som lever vidare i respektive organisation.  

 

Av intervjuerna framgår att sektorsgruppen träffas regelbundet med inplanerade möten några 

gånger per termin, omväxlande i Västerås och Eskilstuna. Gruppen har hittills träffats ungefär 

sex gånger och haft tätare kontakt i samband med den konkreta samverkansaktiviteten. För 

samtliga i sektorsgruppen består insatsen inom Samhällskontraktet huvudsakligen av att delta 

i mötena.  

 

”[…] det här är ju ett möte som vi går på och deltar i, ett samverkansforum, så 

att vi jobbar ju inte dagligdags med de här frågorna på det sättet, de 

(processledningen) jobbar ju betydligt mer och har tid avsatt för frågorna vilket ju 

är rimligt.”  

 

Däremellan förekommer begränsad kontakt och om det sker görs det i form av e-post. Flera 

beskriver att kontakten oftast sker utifrån processledningens initiativ och det är 

processledningen som tar fram dagordningen för mötena. De intervjuade beskriver att de ser 

processledningen som utförare av det praktiska arbetet mellan de inplanerade mötena. Skälet 

till att arbetssättet ser ut på det sättet förklaras bero på att det medför en tröghet när chefer ska 

samverka kring konkreta uppgifter eftersom de har ett så omfattande ansvar för andra frågor i 

sina ordinarie tjänster. Styrkan är att de bidrar med sin långa erfarenhet och har mandat att 

fatta beslut vid sittande bord men kommunrepresentanterna uttrycker att de inte har möjlighet 

att arbeta praktiskt i sina organisationer utan måste delegera uppgifterna. Sektorsgruppen 

beskrivs ha mer en strategisk och beslutsfattande funktion än att vara renodlade arbetsgrupper. 

Det finns samtidigt exempel på att kommunrepresentanter i den studerade sektorsgruppen har 

kontakter utöver Samhällskontraktet för att utbyta erfarenheter kring arbetssätt inom ramen 

för sina tjänsteområden. Denna kontakt beskrivs ha uppstått oavsett Samhällskontraktet men 
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intresse finns för att fortsätta utveckla kunskapsutbytet framöver. Av intervjuerna 

framkommer också att arbetssättet skiljer sig mellan sektorsgrupperna, grupperna har valt 

olika angreppsätt och har därför satsat på olika typer av aktiviteter.   

8.8 Samarbetsklimatet  

Samarbetsklimatet beskrivs något olika i sektorsgruppen. Den upplevda otydligheten i 

uppdraget har enligt några präglat samarbetsklimatet eftersom det lett till många diskussioner 

om innehållet i samverkan. Samtidigt beskrivs ett engagemang för idén med att samverka, det 

finns en god vilja från alla håll enligt några av de intervjuade. Andra upplever att 

samarbetsklimatet är lite sökande eftersom man inte känner varandra ännu. Samarbetsklimatet 

beskrivs även hållas på en formell nivå men blir inte riktigt kreativt samt att det präglas av 

positionering.  

 

Ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte sker under mötena. Samtliga i sektorsgruppen är delaktiga 

i diskussionerna och vågar uttrycka sin åsikt, enligt en av de intervjuade, men 

samarbetsklimatet präglas mer av acceptans för olika förslag än ett brinnande engagemang. 

Den öppna hållningen kring uppdraget upplevs inte riktigt varit optimal. Samverkan behöver 

bli mer konkret enligt en av de intervjuade, bland annat genom att sektorsgruppen tar ställning 

till den aktivitet som genomförts och att den ställs i relation till utvecklingsarbetet i den egna 

organisationen. Det skulle kunna medföra ett större engagemang beskriver en intervjuad. 

Bytet av representanter från högskolan i sektorsgruppen beskrivs även ha påverkat balansen 

mellan perspektiv, de fyra kommunrepresentanterna har tillsammans har haft en mer 

dominerande roll eftersom högskolan representerats av en person.   

8.9 Stöd för samverkan  

Stödet av samverkansprocesserna i sektorsgruppen består främst av att processledningen 

håller samman aktiviteter och underlättar samspelet. Enligt processledningen är en viktig 

uppgift att uppmuntra idéer, stödja engagemanget och vara tydlig med att samverkansarbetet 

behöver spridas till fler i respektive organisation. Däremot kan man inte ställa krav på 

sektorsgruppen att utföra vissa uppgifter eftersom initiativen måste komma från dem själva. 

 

Det stöd sektorsgruppen uttrycker behövs från processledningens sida är uppgifter som att 

arrangera, leda och hitta strukturen på möten, fånga upp den information som delas, 

verbalisera och göra något konkret av informationen, upprätta prioriteringslistor för 

ansökningarna om projektmedel, sammanställa resultatet samt arrangera kick off. Samtliga i 

sektorsgruppen uttrycker en upplevelse av att processledningen utför sitt uppdrag och att det 

är upp till dem själva hur mycket tid som läggs ned på att involvera sig i varandras 

verksamheter. Vad processledningen möjligen kan göra mer av framöver, enligt en av de 

intervjuade, är att ordna fler seminarium och liknande. Ytterligare stöd i samverkansarbetet 

framförs inget önskemål om, för att hålla samman samverkan framöver behövs andra 

funktioner enligt ett par av de intervjuade. 

 

”Jag tror att vi på sikt måste ha en forskningsledare som har en, och nu pratar 

jag utifrån mina behov, som har en forskarbakgrund utifrån det breda 

(verksamhetsområdet) och som kan runt sig kanske ha eller samla doktorander 

och andra och vara lite kanal mellan högskolan och kommunen. Men sen tror jag 

det behövs ytterligare andra funktioner som vi behöver ha. Jag tror vi behöver ha 

en praktiksamordnare, till exempel som koordinerar praktikplatser i kommunen 

och uppsatsidéer, jag tror vi behöver ha kliniska lektorat för vissa 
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frågeställningar. Vi kan behöva särskilda forskningsresurser för utrednings- och 

utvärderingsuppdrag.”  

9. Analys och diskussion  

I avsnittet analyseras och diskuteras resultatet från den empiriska studien utifrån den 

analysmodell som beskrevs i metodavsnittet. I den avslutande diskussionen knyts trådarna 

samman för att skapa en helhetsbild av hur empirin kan förstås med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Utifrån diskussionen dras slutsatser och förslag ges på områden som kan 

utgöra underlag för fortsatta studier.  

 

9.1 Analys 

9.1.1 Vertikal och horisontell styrning  

 

Vertikal styrning 

Styrelsen i Samhällskontraktet står för den vertikala styrningen och har delegerat 

samverkansuppdraget till sektorsgrupperna, som i sin tur ska föra uppdraget vidare till sina 

respektive verksamheter. I förhållande till Hörnemalms beskrivning (2008) finns här 

ytterligare ett led i den vertikala samverkan, där sektorsgruppen utgör en mellannivå och 

förmedlande länk av uppdraget till de medarbetare i organisationerna som ska samverka i 

praktiken och vara budbärare av samverkansidén. Tre hierarkiska nivåer finns därmed i 

Samhällskontraktet: strategisk nivå, mellannivå där sektorsgruppen återfinns och operativ 

nivå. 

 

Motivet till Samhällskontraktet tycks förankrat hos sektorsgruppen som uttrycker en positiv 

inställning till samverkansidén. Däremot har det inte varit självklart hur de övergripande 

målen ska omsättas till konkreta aktiviteter. På strategisk nivå råder enighet om 

Samhällskontraktets vision och övergripande mål, på mellannivån beskrivs målen för 

övergripande vilket lett till att samverkansuppdraget upplevts otydligt och svårigheter uppstått 

i att enas om en gemensam inriktning. Samverkan på operativ nivå tycks inte i sig påverkats 

av detta eftersom aktiviteter genomförts men däremot har det medfört en fördröjning av den 

praktiska samverkan. Ansatsen att de konkreta samverkansmålen ska växa fram på 

sektorsgruppsnivå (Förstudien Spetssamverkanscentrum, 2008), tycks den studerade 

sektorsgruppen inte se som optimalt eftersom tydligare riktlinjer från styrelsen efterfrågas. 

Här blir det tydligt att den strategiska nivån och mellannivån inte riktigt delar uppfattning om 

varandras roller och mållogiken.  

 

Eftersom arbetet på mellannivå till stor del kommit att präglas av att snabbt prestera något 

konkret ser dock sektorsgruppen en risk i att det långsiktiga perspektivet tappas bort. 

Samtidigt är det angeläget för finansiärerna att se resultat vilket talar för att båda perspektiven 

behöver finnas. Dock tycks en fungerande form för den strategi att förena kortsiktighet och 

långsiktighet, som Christensen och Kempinski (2004) beskriver, ännu inte ha uppstått i den 

studerade sektorsgruppen. Att styrelsen och sektorsgruppen uttrycker olika bilder av hur 

sektorsgruppen ska arbeta med resultat och effekter tycks dessutom ha påverkat 

samarbetsklimatet eftersom det uttrycks en viss frustration och den kreativa miljö som 

efterfrågas (Förstudien Spetssamverkanscentrum, 2008) tycks inte utvecklats fullt ut. 

I intervjustudien blir det tydligt att potentiella paradoxer finns inbyggda i den vertikala och 

horisontella styrningen, mellan den strategiska nivåns och mellannivåns roller. Mellannivån 



 
 

36 
 

har utrymme att utforma samverkansuppdraget (Kurkkio, 2006) och det torde därmed vara 

relativt öppet för olika utfall. Samtidigt innebär den strategiska nivåns förväntningar på 

snabba konkreta resultat ett försök att påverka utfallet genom att påverka processen på 

mellannivå. Det tyder på en tendens att påverkan blir mer kontrollbetonad än normativ i 

utövandet av vertikal styrning (Alvesson & Kärreman, 2001), något som tycks förstärkas i och 

med planerna på att införa mätbara mål och indikatorer. Eftersom mellannivån upplever att 

det är oklart vilket resultat styrelsen mer specifikt vill se och inte själva är utförare av 

samverkan uppstår ett läge där sektorsgruppen å ena sidan har utrymme att forma samverkan 

men å andra sidan inte dess utfall.  

 

Horisontell styrning 

I den horisontella samverkan på mellannivå tydliggörs motiv och behov (Andersson, 2010) 

och skillnader framträder mellan högskoleperspektivets och kommunperspektivets olika 

ingångsvärden. En bidragande orsak till utvecklingen av olika ingångsvärden är att 

kommunerna står som finansiärer för Samhällskontraktet och är angelägna om att deras behov 

tillgodoses samt att det från högskolan funnits en syn på att medlen skulle kompensera ett 

uteblivet samarbete med Örebro universitet. Att dessutom högskoleperspektivet är 

underrepresenterat innebär en obalans mellan perspektiven och det tycks ha funnits en tendens 

att förhandlingarna dominerats av kommunperspektivet. Omständigheterna har medfört den 

heterogenitet av perspektiv som möts i interorganisatorisk samverkan vilket Andersson (2010) 

beskriver och det tycks ha bidragit till svårigheten att enas kring gemensamma mål. 

 

Den upplevda otydligheten kring uppdraget på sektorsgruppsnivå har öppnat ett utrymme för 

tolkning och förhandlingar (Roberts, 1991) och den horisontella samverkan har där kommit 

att handla om att identifiera behoven och vad aktörerna kan erbjuda varandra. Den 

horisontella samverkan tycks även påverkats av en avsaknad av enad intern hållning, i 

respektive organisation, till samverkansidén vilket kan ha bidragit till upplevelsen av att det är 

svårare att föra huvudmännens talan i sektorsgruppen. Det sökande klimat som beskrivs och 

behovet av att återkomma till diskussioner om syftet med samverkan är ett tecken på att 

uppdraget upplevs otydligt. Det tycks finnas en tendens till att försöka etablera den egna 

linjen i gruppen vilket beskrivs som att en positionering har uppstått. Om den större kontexten 

upplevs abstrakt och svåruppnåelig tycks den egna organisationens behov hamna desto mer i 

fokus. Det finns samtidigt tecken på att diskussionerna om de organisatoriska behoven tycks 

bidragit till en större insyn i varandras motiv och förståelse för villkoren för varandras 

verksamheter. 

 

Trots osäkerhet kring uppdraget och skilda ingångsvärden på sektorsgruppsnivå har man enats 

om en konkret samverkansaktivitet för den operativa nivån, vilket ligger i linje med strategin 

att identifiera de lågt hängande frukterna som uttrycks i förstudien (Spetssamverkanscentrum, 

2008). Den horisontella samverkan på operativ nivå har där tagit sin utgångspunkt i idéer från 

verksamheterna med gemensamma beröringspunkter mellan organisationernas medarbetare. I 

och med beslutet att initiera aktiviteten finns tecken på att interaktionen i sektorsgruppen 

främjades och kreativitet frigjordes när fokus riktades mot något annat än otydligheten. Dock 

framförs en önskan om att återuppta diskussionerna om att enas kring ett gemensamt mål. Om 

det kommer att medföra enighet beror troligen på hur de olika ingångsvärdena hanteras 

framöver för att undvika att hamna i en fortsatt förstärkning av att det är svårt att enas. 

Samtidigt är det viktigt att lyfta fram att inte alla beskriver att arbetet varit frustrerande och att 

det finns en medvetenhet om att uppgiften inte kan forceras fram utan tar tid att fullfölja.  

Förutsättningarna för att sprida samverkan i organisationerna finns i och med att chefsnivån är 

representerad i sektorsgrupperna, vilket Jakobsson (2007) argumenterar för, men det har 
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uppstått andra hindrande omständigheter för att integrera samverkan i verksamheterna. 

Mellannivån förväntas avsätta mer tid för samverkan än vad man själv upplever finns 

förutsättningar för. I och med att frågorna måste delegeras för att vara praktiskt genomförbara 

tar förändringarna också längre tid enligt mellannivån. Det finns heller inget givet svar på vad 

de aktiviteter som sektorsgruppen förväntas arbeta med mellan mötena består av konkret 

(Samhällskontraktets Verksamhetsplan, 2010), vilket gör att om uppdraget upplevs svårt att 

operationalisera är det troligtvis inte heller enkelt att integrera arbetet i den egna 

organisationen. Den praktiska samverkansaktiviteten har förvisso varit ett sätt att fånga upp 

idéer från verksamheterna som kan leda till utveckling men hur dessa konkreta aktiviteter kan 

utvecklas i den ordinarie verksamheten på sikt och hur många av idéerna som kan hanteras 

praktiskt är oklart i den här delen av processen.  

 

Det förhållningssätt till samverkan som uttrycks i Samhällskontraktets verksamhetsplan 

(2010) tycks hittills inte utvecklats fullt ut på mellannivån. Processledningen har en central 

roll i den horisontella styrningen (Kurkkio, 2006) och ur sektorsgruppens perspektiv finns ett 

tillfredsställande stöd för processerna men däremot har den horisontella styrningen utökats till 

att omfatta uppgifter som huvudsakligen åligger mellannivån. Sektorsgruppen har därför 

tenderat att präglas av en strategisk inriktning och synen på hur samverkan ska gå till tycks 

skilja sig mellan strategisk nivå och mellannivå. På operativ nivå är samverkansaktiviteterna 

hämtade direkt från den befintliga verksamheten vilket talar för att det finns förutsättningar 

för att sprida samverkan bland medarbetarna. Däremot är det oklart om de blir en del av 

verksamheten på längre sikt när projektet är slut. Om mellannivån upplever att det saknas 

förutsättningar för att utöka de praktiska samverkansaktiviteterna internt i organisationerna 

finns en risk att spridning och integrering av samverkan påverkas (Jakobsson, 2007). 

Samverkan ställer i det avseendet krav på att mellannivån har de resurser som krävs för att 

implementera de nya lärdomarna och resultaten i organisationerna. 

9.1.2 Communities of practice  

 

Domän 

Av intervjuerna framgår att vad som på en övergripande nivå skulle utgör ett gemensamt 

område består av olika verksamhetsområden. De kommunala verksamheternas delar styrs av 

olika institutionella regelverk, har olika målgrupper, bedrivs i många olika former och 

omfattar olika yrkeskategorier med olika utbildningsnivå. Eftersom domänen tycks bestå av 

flera olika domäner tycks den inte skapat den gemensamma identitet som enligt Wenger m.fl. 

(2002) är ett tecken på att en domän utvecklats.   

 

Den goda viljan att samverka finns men hittills har det brinnande engagemanget för uppgiften 

inte riktigt uppstått i sektorsgruppen. Att det finns en upplevelse av att uppdraget är otydligt 

har betydelse i det här sammanhanget, om det är otydligt vilka som är de gemensamma 

relevanta och centrala ämnen samverkan ska ske kring blir domänen mer av ett abstrakt 

intresseområde än den starka dragningskraft som har en avgörande betydelse för att en 

community of practice ska existera (Wenger m.fl., 2002). Det empiriska scenariot skiljer sig 

från Wenger m.fls. definition av en domän.  

 

Gemenskap 

I sektorsgruppen finns de strukturella förutsättningarna för att en gemenskap ska uppkomma i 

och med de inplanerade kontinuerliga mötena. Att samtliga är delaktiga i diskussionerna, 

utbyter erfarenheter, uttrycker sin åsikt och har medverkat till att genomföra de aktiviteter 

som beslutats är också tecken på en potentiell gemenskap. Däremot framgår det att 
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medlemmarna i sektorsgruppen inte känner varandra ännu och att relationerna hålls på en 

formell nivå, vilket antyder att de tillitsfulla relationer som enligt Wenger m.fl. (2002) 

kännetecknar den sociala väven inte vuxit fram ännu.  

 

Att det bytts ut representanter från högskolan i sektorsgruppen kan ha påverkat utvecklandet 

av en gemenskap eftersom det inneburit att det varit oklart hur gruppen i sin helhet ska se ut. 

Samtidigt är en gemensam identitet och historia något som enligt Wenger m.fl. (2002) tar tid 

att utveckla och i realiteten har det funnits relativt få tillfällen att interagera för att en 

gemensam identitet och historia ska ha hunnit utvecklas vid tidpunkten för intervjuerna. 

Skillnaderna i organisatorisk bakgrund och ingångsvärden, är också en omständighet som 

troligtvis påverkat sökandet efter gemenskapen och den gemensamma identiteten. 

Sammantaget tyder resonemanget på att en gemenskap ännu inte har utvecklats i 

sektorsgruppen. 

 

Praktik 

Praktiken i sektorsgruppen äger till störst del rum i mötena, interaktionen genom 

telefonsamtal och e-post utgör endast en liten del av den. De dokument gruppen tar fram 

gemensamt kan sägas vara en mer konkret yttring av praktiken. Vissa vedertagna normer för 

praktiken har utvecklats men det pågår samtidigt ett sorts prövande av att hitta de 

gemensamma formerna för interaktion. Vad sektorsgruppen tycks vara eniga om är att 

deltagande i Samhällskontraktet huvudsakligen består av att delta i mötena samt att kontakten 

däremellan är begränsad och till stor del sker utifrån processledningens initiativ. Det finns 

också tecken på en norm i att processledningen ansvarar för att genomföra de beslut som 

fattas vid mötena. En kultur som kännetecknas av beslutsfattande och strategisk inriktning 

tycks ha utvecklats (Wenger m.fl., 2002).   

 

Diskussionerna om att enas kring ett gemensamt uppdrag har främst utgjort praktiken i 

sektorsgruppen men den har samtidigt fått en mer handlingsinriktad karaktär i och med 

beslutet att arrangera en konkret aktivitet. Det skapade ett mer intensifierat arbete kring 

uppgiften och en norm för interaktionen i form av tät e-postkommunikation. Den 

gemensamma förståelsen av hur domänen ska tillämpas i praktiken tycks inte infunnit sig helt, 

uppfattningarna går isär om vilka aktiviteter som ska prioriteras vilket överensstämmer med 

Wenger m.fls. (2002) tes om domänens betydelse för utvecklandet av gemenskap och praktik.  

9.1.3 Designprinciper för kultivering av communities of practice   

Hur ser motsvarigheterna till Wenger m.fls. (2002) designprinciper för att kultivera en 

community of practice ut i Samhällskontraktets organisering och de processtödjande 

aktiviteter som sker?  

 

Designa för utveckling. Strukturen för det praktiska samverkansarbetet består av en 

organisering av sektorsgrupper kring gemensamma intresseområden och processledningen en 

utgör en formell koordinator för processerna. Dessa strukturer motsvarar de katalysatorer 

Wenger m.fl. beskriver för att sektorsgruppen skulle kunna utvecklas till en community of 

practice. Dessutom har sektorsgruppens bottom-up ansats möjliggjort en idégenerering i 

befintlig verksamhet som kan samla medarbetarna kring en potentiell domän. Med andra ord 

finns en design för utveckling av communities of practice i Samhällskontraktet.  

 

Öppna för en dialog mellan perspektiv inom och utanför praktikgemenskapen. Av 

intervjuerna framkommer få tecken på att extern dialog förs in i de interna diskussionerna om 

vad sektorsgruppen kan uppnå. Det har hittills funnits en begränsad dialog mellan 



 
 

39 
 

sektorsgruppen och huvudorganisationerna om förväntningarna på uppdraget. Även kontakten 

mellan sektorsgrupperna är begränsad. Initiativet att bjuda in ett annat samverkansprojekt är 

dock ett sätt att föra in extern information till gruppen. Designprincipen motsvarar delvis 

Wenger m.fls. beskrivning.  

 

Bjud in olika nivåer av delaktighet. I och med att sektorsgruppen består av fem medlemmar är 

det svårt att avgöra om de tre nivåer Wenger m.fl. utgår från existerar. Om de finns är det 

dessutom ingen enkel uppgift att identifiera vilka individer som befinner sig i de olika 

kategorierna. En möjlig tolkning är att hela gruppen utgör kärnan eftersom samtliga uppges 

vara delaktiga i både diskussioner och arbetet med att organisera de konkreta aktiviteterna. 

Att processledningen uppmuntrar sektorsgruppen till idégenerering kan tolkas som en 

inbjudan till delaktighet.  

 

Utveckla både offentliga och privata utrymmen för praktikgemenskapen. Främst offentliga 

utrymmen har utvecklats i form av de gemensamma mötena. Att utveckla privata utrymmer 

sker utifrån egna initiativ.  

 

Fokusera på värde. Diskussioner för att förtydliga domänen och dess värde har förts 

kontinuerligt sedan sektorsgruppens tillkomst. Stödet att förtydliga domänen består även av 

att uppmuntra till interna diskussioner i organisationerna. Detta motsvarar Wenger m.fls. syn 

på värdet av att stimulera till förtydligande av domänen.  

 

Kombinera det bekanta med det som är lockande. Ett tydligt exempel finns på en aktivitet 

som möjligen skulle kunna beskrivas som ”lockande” – en konferens i samband med den 

konkreta samverkansaktivitet som genomförts. Huruvida det är en tillräcklig omfattning av att 

kombinera bekanta och lockande aktiviteter ger Wenger m.fl. inget tydligt svar på.   

 

Skapa en rytm för praktikgemenskapen. Regelbundna möten är en del av den struktur för rytm 

som skapats. Det tycks däremot inte finnas avsiktligt inplanerade tidpunkter för kontakt med 

spontana aktiviteter och privata mötesplatser. En rörelse mellan olika nivåer av delaktighet är 

troligtvis inte relevant utifrån gruppens storlek. Designprincipen motsvarar delvis Wenger 

m.fls. definition.  

 

Vid en jämförelse mellan designprinciperna och de förhållanden som råder i 

Samhällskontraktet och sektorsgruppen står det klart att många av designprinciperna 

tillämpas, åtminstone i viss utsträckning. Sektorsgruppen har inte kommit så långt att det går 

att fokusera på det gemensamma värdet fullt ut men i och med att diskussioner förs finns ett 

stöd för att tydliggöra domänen, vilket är den centrala designprincipen enligt Wenger m.fl. 

(2002). För utförarna av den praktiska samverkan kan det däremot finnas ett tydligare 

gemensamt värde att samlas kring de idéer som hämtats från verksamheterna eftersom de 

själva formulerat dem och de bygger på reella behov som identifierats.  

9.2 Diskussion 

Genom att undersöka den pågående samverkanssatsningen Samhällskontraktet ville jag ta 

reda på hur samverkan mellan högskola och kommun går till i praktiken. Studien utgick från 

frågeställningen Hur organiseras och styrs samverkan mellan kommun och högskola? och 

syftet var att förstå samverkan utifrån communities of practice eftersom det är en horisontell 

styrmodell som sätter människan och social interaktion i centrum för lärandeprocesserna 
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(Wenger m.fl., 2002). Diskussionen behandlar hur resultatet av fallstudien kan förstås utifrån 

de teoretiska utgångspunkterna.   

9.2.1 Vertikal och horisontell styrning  

I Samhällskontraktet tillämpas både vertikal och horisontell styrning, i likhet med Kurkkios 

(2006) studie. De mål som satts upp för samverkansarbetet och den hierarkiska 

ansvarsfördelningen mellan olika nivåer utgör den vertikala styrningen. Den samverkan som 

äger rum på mellannivå och operativ nivå i Samhällskontraktet kan beskrivas som en 

horisontell process mellan individer, där handling, genererande av kunskap och innovativt 

tänkande utgör kärnan (Häckner & Nilsson, 2005 i Kurkkio, 2006). Även om inte 

sektorsgruppen utför de praktiska samverkansaktiviteterna ansvarar de för att 

samverkansuppdraget omsätts i praktiken. Horisontell samverkan sker även på strategisk nivå 

i styrelsen. 

 

Studien visar att mellannivån uppvisar en samstämmighet kring idén med att samverka och att 

samtliga i sektorsgruppen varit delaktiga i både diskussioner och beslutandet av aktiviteter 

kan tolkas som att det finns en potential för att få till stånd en framgångsrik samverkan. 

Sektorsgruppen har här en viktig roll eftersom det är genom de beslut som tas där som den 

praktiska samverkan ska initieras och spridas i befintlig verksamhet. Intervjuerna visar att det 

för närvarande finns skilda uppfattningar om vertikal och horisontell styrning, rollfördelning 

och förhållningssätt till samverkan. Att sektorsgruppen endast träffats ett fåtal gånger kan ha 

bidragit till att projektet inte förankrats fullt ut ännu. Samtidigt är det viktigt att 

uppmärksamma att om förutsättningarna för att utföra uppdraget inte upplevs vara tillräckliga 

på mellannivå och bilden av hur samverkan ska gå är en annan än den strategiska nivåns, 

finns en risk att förväntningarna på samverkan inte infrias fullt ut och att samverkan inte får 

den genomslagskraft som önskas i praktiken (Jakobsson, 2007). Den vertikala styrningen 

mellan strategisk nivå och operativ nivå tycks ha påverkats av att mellannivån upplevt att det 

saknats utrymme för att utöka samverkan och att konsensus inte nåtts kring initierandet av 

samverkansaktiviteter. Dels har det skett en fördröjning av den praktiska samverkan, i 

förhållande till styrelsens ambition, och dels är det oklart hur den praktiska samverkan ska 

implementeras på längre sikt. Den utvecklingen antyder att det vertikala och det horisontella 

styrperspektivet har upplevts kontrasterande i det här fallet, i likhet med Roberts (1991) tes. 

Det finns tecken på att det horisontella utrymmet att forma processerna på mellannivå 

påverkats av den vertikala styrningens inriktning på mål som beskriv av Kurkkio (2006). 

Planerna på att införa tydligare mätbara mål ligger i linje med den utveckling som Roberts 

(1991) beskriver, att när styrsystemen är kontrasterande tenderar den vertikala styrningen att 

vara överordnad den horisontella.  

 

På en horisontell mellannivå bekräftas Christensen och Kempinskis (2004) bild av att ett 

samverkansprojekt inom regional utveckling är en heterogen och komplex miljö. Studien av 

Samhällskontraktet visar att det finns goda förutsättningar för att nå samverkansfördelar 

eftersom de individer som valts ut för att initiera samverkansaktiviteter i organisationerna har 

gedigen erfarenhet och kunskap om området. På en horisontell operativ nivå tycks 

idégenereringen uppstått närmare verksamhetens konkreta behov men på mellannivån har 

heterogenitetens potential varit svårare att tillvarata hittills. Mångtydigheten kan ha ökat 

behovet av sökande efter meningsskapande i den studerade sektorsgruppen. Det kan i sin tur 

vara en bidragande orsak till att förstärka divergerande referensramar, vilket ligger i linje med 

Anderssons (2010) studie. Samsyn kring uppdraget och en enad intern hållning i respektive 

organisation är troligen nödvändigt på samtliga nivåer i projektet för att kunna samverka men 

det torde däremot vara viktigt att undvika att diskussionerna leder till en förstärkning av 



 
 

41 
 

divergerande ingångsvärden (Andersson, 2010). På en operativ nivå kan det finnas skäl att 

använda någon form av strategi för att hantera balansen mellan samsyn och samhandling, där 

samhandling kan bidra till att föra samverkan framåt och bidra till en ny gemensam 

referensram. För Samhällskontraktet som helhet och i sektorsgrupperna torde det dock vara 

angeläget med en gemensam hållning till samverkansuppdraget, eftersom ambitionen är att 

höja nivån för insatsen till att omfatta något mer än att ”enbart” gynna ingående parter. 

Behovet av samsyn måste med andra ord ses i ljuset av vilken typ av uppgift samverkan gäller 

och nivån för satsningen.  

9.2.2 Communities of practice 

Utifrån den teoretiska definitionen utgör sektorsgruppen inte en community of practice 

eftersom den inte är självgenererad, samtidigt kan de tre elementen i en community of 

practice identifieras i sektorsgruppen men de motsvarar inte fullt ut de teoretiska kriterierna 

för en community of practice (Wenger m.fl., 2002). I det här fallet tyck grundförutsättningen 

inte ha utvecklats, den starka domänen, vilket talar för att en community of practice inte heller 

har utvecklats i sektorsgruppen motsvarande Wenger m.fls. definition.  

 

Den empiriska studien tyder dock på att det finns stöd för antagandet om att en gemensam 

domän är den avgörande drivkraften för att en community of practice skulle kunna växa fram 

på egen hand (Wenger m.fl., 2002). Dels har sektorsgruppens bottom-up ansats lett till att 

potentiella domäner och praktik har uppstått kring de idéer för verksamhetsutveckling som 

genererats ur verksamheternas behov. Det torde innebära att områdena upplevs angelägna och 

kan skapa engagemang hos medarbetarna, vilket kan medföra framväxten av en domän. Dels i 

form av de två representanter som har kontakt kring ett gemensamt intresseområde baserat på 

likheter i sina tjänster och planerar att fortsätta utveckla kontakten för kunskapsutbyte är ett 

exempel på det. Förvisso har dessa haft en kontakt innan Samhällskontraktet och huruvida det 

kan leda till att en community of practice utvecklas eller om självgenererade communities of 

practice i sektorsgruppen överhuvudtaget är möjliga att stödja inom ramen för 

Samhällskontraktet är dock en fråga för sig. Det är heller inte givet att de kan länkas samman 

till samverkansarbetet på ett tydligt sätt eftersom individerna sätter sin egen agenda för 

interaktionen. Studien visar dock att förutsättningarna för communities of practice att uppstå 

inom ramen för Samhällskontraktet finns där, även om de ännu inte gjort det.  

9.2.3 Designprinciper för kultivering av communities of practice  

Designprinciperna för att kultivera en community of practice tillämpas helt eller delvis i den 

horisontella styrningen på Samhällskontraktets mellannivå och den centrala uppgiften i att 

stödja en community of practice, att förtydliga domänen (Wenger m.fl., 2002), har varit ett 

viktigt inslag. Den heterogena domänen har dock medfört att det är inte är enkelt att fokusera 

på det gemensamma värdet i sektorsgruppen. Diskussionerna om att förtydliga domänen har 

inte hittills bidragit till en enad domän utan tycks ha lett till ett tydliggörande av olika 

domäner.  

 

Samtidigt är det med tanke på den organisering och ansats som ligger till grund för 

Samhällskontraktet och som uttrycks i styrdokumenten inte nödvändigt att sektorsgrupperna 

utvecklas till communities of practice, det viktiga är att sektorsgrupperna initierar 

samverkansaktiviteter som kan leda till att communities of practice uppstår i den praktiska 

samverkan i organisationerna. Uppdraget att kultivera de communities of practice som uppstår 

på operativ nivå torde därför ligga på sektorsgruppsnivån och det torde därför vara en viktig 

förutsättning att kultiveringsuppdraget är förankrat hos dem som ska utföra det.   
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I jämförelsen av designprinciperna och det empiriska materialet blir det tydligt att vissa av 

dem inte är möjliga att tillämpa fullt ut i den kontext som ett samverkansprojekt inom regional 

utveckling utgör. De tycks vara framtagna med större grupper och en fast organisationsform i 

åtanke. Hur man avgör olika nivåer av delaktighet i en liten grupp, skapar privata utrymmen 

och planerar för spontan aktivitet i en lös nätverksorganisering ger principerna ingen 

vägledning i (Wenger m.fl., 2002). Balansen mellan det bekanta och det lockande ger Wenger 

m.fl. också en svävande beskrivning av. Vilka kriterier består en lockande aktivitet av och hur 

ofta bör de föras in som inslag i arbetet?  

 

Utifrån antagandet att communities of practice är självgenererade (Wenger, 1998) ställs krav 

på att den som har för avsikt att kultivera dem måste ha förmågan att identifiera uppkomsten 

av dessa informella grupper, i vilken utvecklingsfas de befinner sig i och på vilket sätt 

praktiken kan länkas samman med organisationen för att kunna avgöra vilka insatser 

finjusteringen ska bestå av (Wenger m.fl., 2002). Möjligen kan detta låta sig göras på 

sektorsgruppsnivå men frågan är vilka förutsättningar sektorsgrupperna har för att i sin tur 

finjustera kultiveringsprocessen i de communities of practice som eventuellt uppstår på 

operativ nivå, när framförallt kommunrepresentanterna måste delegera praktiska uppgifter i 

stor utsträckning.  

9.2.4 Avslutande diskussion 

Den här studien illustrerar att det finns ett reellt behov av att samverka mellan regionala 

aktörer som kommun och högskola. Samtidigt är fallstudien ett exempel på att samverkan inte 

är en enkel uppgift trots att samtliga ser fördelar och potentiella vinster med 

organiseringsformen. Hur samverkansprocesserna fungerar tycks spelar en viktig roll när 

samverkansuppdraget omsätts i handling, samtidigt som de kan resultera i lärande och 

kreativitet finns en inneboende risk att samverkan inte blir som man tänkt sig. I exemplet 

Samhällskontraktet tycks förutsättningarna finnas för att communities or practice ska 

utvecklas, projektet har strukturerats för att sammanföra människor och det finns en struktur 

för stöd och styrning som kan bidra till uppkomsten av communities of practice. Även om den 

studerade sektorsgruppen uppvisar några av de egenskaper som en kännetecknar en 

community of practice har en sådan inte utvecklats fullt ut hittills. Domänen tycks för 

heterogen för att skapa engagemang och en känsla av gemenskap. Just betydelsen av domänen 

för att utveckla en community of practice blir dessutom tydlig i och med de idéer som 

uppkommit från verksamheterna, de skulle kunna utgöra domäner och det skulle dessutom 

kunna uppstå ett engagemang eftersom frågorna är mer konkreta på operativ nivå än på 

sektorsgruppsnivå. Förutsättningarna för att communities of practice utvecklas i den praktiska 

samverkan kan därför se annorlunda ut än i den studerade sektorsgruppen. Dessutom finns det 

tecken på att en gemensam domän kan uppstå utanför sektorsgruppen genom den kontakt som 

finns mellan ett par av medlemmarna. Detta var också tanken med Samhällskontraktets 

struktur. Vad som däremot framgår av studien är att det inte är helt tydligt i den aktuella 

sektorsgruppen att deras uppdrag är att kultivera fram communities of practice som ska 

bedriva det praktiska samverkansarbetet på operativ nivå. Är det dels oklart att 

kultiveringsarbetet ingår i uppdraget och dels oklart vad kultiveringsarbetet innebär, blir 

svårigheterna att initiera samverkan på operativ nivå troligtvis en naturlig följd. Scenariot 

tyder på att det troligen hade behövts en djupare dialog och genomgång av styrdokumenten, 

sektorsgruppens uppdrag och communities of practice innan projektet började. Är modellen 

okänd för dem som är tänkta att använda den är det rimligt att avsätta extra tid för att förankra 

den för att underlätta arbetet. Tydliga direktiv kring arbetssättet tycks därmed vara en viktig 

förutsättning för att underlätta processerna.   
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Det finns ett visst osäkerhetsmoment inbyggt i samverkansmiljön, vilket blir tydligt i och med 

att det är möjligt att uppleva samspelet mellan styrperspektiven på olika sätt på olika 

hierarkiska nivåer. Interaktionen mellan ett vertikalt hierarkiskt uppbyggt styrsystem och ett 

horisontellt icke-hierarkiskt tycks ha upplevts kontrasterande på sektorsgruppsnivån. I 

kombination med en heterogen kontext kan det ha bidragit till upplevelsen av paradoxer och 

skilda uppfattningar om samverkan som riskerar att påverka processerna på mellannivån och 

därmed fördröja samverkan på operativ nivå. Något som tyder på att det kan finnas en 

utmaning i att föra samverkansuppdraget vidare från strategisk till operativ nivå. Däremot 

betyder inte det nödvändigtvis att samverkansprocesserna i sig påverkas på operativ nivå, de 

kan mycket väl fungera på ett annat sätt. Dessutom är det fullt möjligt att samspelet mellan 

styrsystemen upplevs på ett annat sätt på den nivån. Bland annat torde spänningen mellan ett 

kortsiktigt och långsiktigt perspektiv inte vara lika uttalat där eftersom operativ nivå inte 

ansvarar för att nå de övergripande målen. Samtidigt finns indikationer på att 

sektorsgrupperna fungerar på olika sätt och det har varit enklare i andra grupper att fatta 

beslut om gemensam inriktning och se till att de omsätts i praktiken. Det skulle kunna 

innebära att horisontell och vertikal styrning inte nödvändigtvis behöver upplevas som 

kontrasterande, vilket tidigare forskning också visar. Skälet till att styrsystemen upplevs 

kontrasterande kan ha att göra med att uppdraget upplevs otydligt och det är i så fall 

ytterligare ett skäl till varför det är viktigt att de som ska initiera samverkan känner till hur 

arbetet är tänkt att gå till.    

 

Eftersom den horisontella styrning som tillämpas i Samhällskontraktet i stor utsträckning 

liknar designprinciperna för kultivering av communities of practice torde det i den empiriska 

studien finnas tecken på att en optimal miljö för kreativitet har uppstått på sektorsgruppsnivå 

men det beskrivs åtminstone inte på det sättet i intervjuerna. En förklaring kan vara 

upplevelsen av kontrasterande styrsystem. Att tillämpa designprincipen tydliggörande av 

domänen har hittills inte heller minskat dess heterogenitet. Utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna finns antagandet att domänen är tydlig när en community of practice 

uppstår, när sektorsgruppen bildades var det som kunde ha utgjort en domän istället mer 

heterogen än homogen. Det skulle innebära att en community of practice kräver samsyn för 

att bildas och därmed ett rationalistiskt antagande om relationen mellan samsyn och praktik. 

På operativ nivå kan det dock vara möjligt att även stimulera praktiken, eller samhandlingen, 

för att stimulera samverkansprocesserna. Det angreppssättet skulle innebära en vidgad syn på 

den praktiska samverkan och modellen communities of practice, genom att praktisera kan en 

gemenskap uppstå som domänen kan växa fram ur. En vidgad syn på relationen mellan 

samsyn och samhandling skulle också i ett större perspektiv kunna medföra att svaret blir ett 

annat på huruvida communities of practice är möjliga att konstruera. Stödjandet av en 

community of practice skulle i det scenariot ske utifrån ett annat angreppsätt än vad 

designprinciperna föreslår, med en större betydelse av att stimulera praktiken. I 

Samhällskontraktet är däremot designprincipen att tydliggöra domänen en förutsättning för att 

uppnå samsyn på sektorsgruppsnivå eftersom samsyn krävs om organisationerna ska kunna 

formulera ett gemensamt mål för samverkan. Det krävs även en samsyn för att genomföra det 

ambitiösa samverkansuppdraget gemensamt. Istället för en traditionell win-win ansats för 

samverkan är syftet att höja satsningen till en högre nivå som gynnar hela regionen.  

 

Att använda communities of practice som ett perspektiv på lärande i en samverkanskontext 

visar sig ha fördelar i form av de möjligheter som ges till interaktion i Samhällskontraktet, 

vilket har underlättat kunskapsutbytet, bidragit till sidoeffekter och ökat insikterna om 

respektive aktörs förutsättningar. Det tyder på att den socio-kulturella knowledge 

managementinriktningens antagande om att kunskap uppstår genom en kollektiv social 
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process har stöd i empirin. Vad som däremot tycks vara mer problematiskt är att använda 

communities of practice instrumentellt. En självgenererad community of practice existerar så 

länge engagemang för domänen finns men en konstruerad community har ett mer formellt 

syfte och kan behöva fortleva även om konflikter uppstår eftersom den är viktig för 

organisationen. Av studien framgår att relationer har betydelse i interaktionen i en community 

of practice och hur processerna fungerar hänger ytterst på hur individerna samspelar och 

förhåller sig till varandra. Även om konsensus råder kring domänen är det inte givet att själva 

interaktionen och relationerna fungerar på ett konliktfritt sätt. Eftersom alla communities of 

practice dessutom utvecklas olika och består av unika individer ställs krav på ett anpassat och 

finjusterat stöd- och styrsystem och frågan är vad den uppgiften kräver av den person som ska 

stödja och styra, vad behövs det för kunskap och resurser i en samverkanskontext? Om 

samverkansuppdraget dessutom upplevs otydligt och styrsystemen upplevs kontrasterande i 

en potentiell community of practice tycks det inte tillräckligt att tillämpa designprinciperna. 

Dessutom ställs krav på att de individer som ingår i en konstruerad community of practice är 

medvetna om vad som förväntas av dem och vad deras ansvar är för att få relationerna att 

fungera. Studien bekräftar att det inte finns ett enkelt framgångsrecept för att kultivera fram 

communities of practice eftersom det trots allt är individerna själva som avgör om de känner 

engagemang för domänen och ser ett värde i att dela kunskap med andra. Det innebär att man 

med en stödjande form av styrning får räkna med en osäkerhetsfaktor om man samtidigt vill 

uppnå de fördelar som communities of practice kan ge upphov till.  

 

Studiens svaghet är att den endast beskriver en ögonblicksbild medan utvecklandet av 

communities of practice är en evolutionär process. Den studerade sektorsgruppen kan med 

andra ord mycket väl utvecklas till en community of practice längre fram under projektet när 

individerna deltagit längre i praktiken. En annan svaghet har att göra med att en fallstudie 

valts som undersökningsdesign. Det samverkansscenario som illustreras är endast ett av flera 

möjliga och slutsatser måste dras med försiktighet. För att förstå och förklara fenomenet 

samverkan utifrån communities of practice krävs därför mer än den här studien. Vad som 

däremot är studiens styrka är att den bidrar med kunskaper kring vad som händer när 

modellen appliceras i en samverkanskontext. Här bekräftar det empiriska materialet några av 

de teoretiska antaganden som ligger till grund för communities of practice, till exempel 

betydelsen av domänen för engagemang. Dessutom illustrerar empirin några brister med 

teorin i den här kontexten, bland annat att det inte är självklart vad som egentligen upplevs 

som en domän och att det kan påverka hur grupper sätts samman.  

 

Utifrån den avslutande diskussionen blir konklusionen att det kan finnas fördelar med att 

använda communities of practice som modell för horisontell styrning i ett samverkansprojekt 

eftersom den sammanför människor som kanske inte annars skulle interagera. Det innebär 

möjligheter eftersom oväntade idéer och lösningar och ny kunskap kan uppstå, vilket är 

önskvärt i all form utvecklingsarbete. Samtidigt kan det finnas utmaningar att använda 

modellen, som är svåra att förutspå på grund av den mänskliga faktorn. Modellens styrka är 

med andra ord också dess sårbarhet. Communities of practice ger däremot ingen djupare 

vägledning i hur relationerna ska hanteras, till exempel torde kunskaper i psykologiska 

grupprocesser vara viktigt för dem som ska stödja en community of practice. Att ta för lätt på 

mänskliga relationer i en modell där just dessa är centrala gör att modellen riskerar att bli ett 

trubbigt verktyg. Har man för avsikt att samverka utifrån en innovativ ansats och vill ta 

tillvara de möjligheter samverkan kan ge, finns skäl att utveckla den instrumentella delen av 

modellen för att den ska fungera i praktiken. Större hänsyn till relationen mellan individ och 

grupp samt grupprocesser skulle kunna bidra till en annan syn på konstruerandet och 

styrningen av communities of practice. 
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10. Slutsatser och förslag på fortsatt forskning 

 

Följande slutsatser dras utifrån studien.  

 Communities of practice möjliggör social interaktion vilket bidrar till att lärande 

uppstår. Som instrumentell modell påverkas utvecklingen av communities of practice 

av kontexten, de individer som ingår och samspelet dem emellan.  

 I ett samverkansprojekt mellan högskola och kommun kan samspelet mellan 

horisontell och vertikal styrning upplevas fungera på olika sätt på olika hierarkiska 

nivåer.   

 Designprinciperna för kultivering av communities of practice kan upplevas 

svårförenliga med vertikal styrning om styrsystemen upplevs kontrasterande.   

 Tydliggörande av domänen kan hindra samsyn när domänen innehåller heterogena 

referensramar som ingångsvärde. 

 Samhandling kan vara ett vidgat sätt att betrakta samverkan som innebär att praktiken 

får större betydelse för uppkomsten av en community of practice och stimulering av 

praktiken får en större betydelse för stödjande av en community of practice.   

 

Eftersom studien av Samhällskontraktet omfattar endast en av flera sektorsgrupper krävs ett 

större empiriskt material för att förstå hur samverkan mellan högskola och kommun 

konstrueras. Här följer förslag på områden för framtida studier.  

 

Med anledning av att sektorsgruppen inte utför den praktiska samverkan är det relevant att i 

kommande studier undersöka hur communities of practice utvecklas på operativ nivå i 

Samhällskontraktet.  

 

Hur utvecklas communities of practice i samverkan på operativ nivå i ett 

samverkansprojekt? 

 

Med ett annat förhållningssätt till relationen mellan samsyn och samhandling kan det finnas 

anledning att undersöka vilken betydelse stimulering till samhandling har för att en domän 

utvecklas och på så sätt få en större förståelse för hur en community of practice konstrueras. 

Det vore därför intressant att undersöka om horisontell styrning som inriktas på att främja 

praktiken kan medföra att en community of practice växer fram i Samhällskontraktet.  

 

Vilken betydelse har samhandling för att utveckla en domän i praktisk samverkan?  

 

Indikationerna på att sektorsgrupperna utvecklats olika och valt skilda arbetssätt är värda att 

undersöka närmare för att förstå hur samverkan mellan kommun och högskola konstrueras. En 

studie av hur processerna sett ut som lett fram till att man enats om aktiviteter och hur 

domänerna ser ut i de grupperna skulle kunna bidra till detta. Även att undersöka vilken 

betydelse intern förankring om enighet kring uppdraget har för hur processerna fungerar. 

 

Vad påverkar valet av samverkansarbetets inriktning och hur ser processerna ur för 

att börja samhandla i de andra sektorsgrupperna i Samhällskontraktet?  
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Bilaga 1 Intervjuguider 

 

 

 

Intervjuguide sektorsgrupp  

Bakgrundsinformation  

Vem är din arbetsgivare?  

Vad är ditt uppdrag (i tjänsten)?  

Sektorsgruppen  

Berätta om sektorsgruppen Äldreomsorg och socialt arbete? 

Vad är sektorsgruppens uppgift?  

Hur går det till när ni arbetar i sektorsgruppen? 

Hur skulle du beskriva samarbetsklimatet? 

Hur mycket tid lägger du ned på uppgiften jämfört med dina ordinarie arbetsuppgifter? 

Samhällskontraktet  

Vad är Samhällskontraktets uppdrag? 

Vem/vilka är Samhällskontraktet till för? 

Hur ser kopplingen mellan arbetet i gruppen och Samhällskontraktets övergripande syfte ut? 

Förväntningar  

Vilka förväntningar har du på arbetet i sektorsgruppen?  

Vilka förväntningar har styrelsen på arbetet i sektorsgruppen? 

Processledningen  

Vad behöver ni i gruppen för stöd från processledningen för att arbetet ska fungera?  

 

Intervjuguide processledare 

Samhällskontraktet  

Hur skulle du beskriva vad Samhällskontraktet är? 

Vilket arbete har hittills gjorts i Samhällskontraktet/Sektorsgruppen? 

Sektorsgruppen  

Vad är sektorsgruppens uppgift? 

Hur ser förväntningarna på resultat ut från styrelsen? 

Hur går arbetet till i sektorsgruppen? 
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Hur är samarbetsklimatet i sektorsgruppen? 

Hur ser kopplingen mellan sektorsgruppens aktiviteter och Samhällskontraktets övergripande 

mål ut? 

Processledarrollen  

Berätta om din roll som processledare? 

Vilka förväntningar har sektorsgruppen på dig som processledare? 

Vilka är dina utmaningar som processledare? 

Hinder och utmaningar för samverkan 

Vilka hinder finns för att samverkan ska bli framgångsrik? 

Vilka förutsättningar finns för att samverkan ska bli framgångsrik?  

 

Intervjuguide styrelserepresentant 

Bakgrundsinformation  

Vem är din arbetsgivare? 

Vad är din uppgift (i tjänsten)? 

Samhällskontraktet  

Berätta om Samhällskontraktet? 

Hur uppkom Samhällskontraktet? 

Vad är Samhällskontraktets uppdrag? 

Vem/vilka är Samhällskontraktet till för?  

Vilka förväntningar har styrelsen på resultat? 

Hur märker ni att samverkan gett resultat? 

Vilken funktion har communities of practice i Samhällskontraktet? 

Rollfördelning  

Vad är processledarens roll kontra styrelsens? 

Hur styrs Samhällskontraktet? 

Hur valdes deltagarna i sektorsgrupperna ut? 
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Bilaga 2 Samhällskontraktets övergripande mål 

 

 

1. Höjd kompetensnivå hos regionens medborgare. 

2. Ökad övergång till högre utbildning. 

3. Ökad attraktionskraft för orterna – locka nya studenter, få utexaminerade att stanna kvar, få 

företag att etablera sig och expandera.  

4. Forskning inom minst en av de prioriterade sektorerna ska vara internationellt erkänd. 

5. En högskola med bra praktikmöjligheter och stöd vid övergången från studier till arbetsliv.  

6. Tydlig koppling mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft i näringsliv och offentlig 

förvaltning. 

7. Ökad kompetens hos personal i kommunalt finansierad verksamhet och högre kvalitet i 

verksamheterna.  

8. Att utgöra ett framstående exempel på samverkan mellan akademi och samhälle i både 

nationell och internationell jämförelse.  

 

Källa: Verksamhetsplan för Samhällskontraktet (2010) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


