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Sammanfattning 
 

Offentliga aktörer styrs allt mer mot att tillsammans möta och finna lösningar på framtida 
utmaningar. Samverkan blir ett sätt för berörda parter att samordna resurser, dela kompetenser 
och formulera gemensamma plattformar och åtgärder. Exempel på sådana aktörer är 
kommuner och universitet eller högskolor, som bl.a. samverkar kring kompetensförsörjning, 
forskning och regional utveckling. Den här typen av samverkan ligger utanför aktörernas 
formella beslutsordning, vilket gör att de tillsammans måste komma överens om former för 
hur samverkan kan organiseras och styras.    

Syftet med denna studie är att undersöka hur samverkan mellan universitet och kommun 
organiseras och styrs. Som teoretiskt perspektiv används nätverksstyrning. Det empiriska 
underlaget utgörs av en fallstudie där analysobjektet är ett samarbetsavtal mellan Norrköpings 
kommun och Linköpings universitet, kallat Lyskraft. Fallstudien används för att undersöka 
hur organisation och styrning av samverkan genom nätverksstyrning kan förstås. Analysen 
grundar sig på fyra centrala begrepp inom teorin om nätverksstyrning: motiv, ömsesidighet, 
struktur och resultat. 

Motiven till samverkan relateras mycket till etableringen av ett campus i kommunen samt till 
viljan att skapa en ”kunskapsbro” mellan parterna. När det gäller ömsesidighet tar den sig bl.a. 
uttryck i viljan att utveckla campus och skapa förutsättningar för studenterna att dels bedriva 
studier och dels komma ut i arbetslivet. Men det finns också ett djupt förtroende och en 
ömsesidig vilja att upprätthålla samarbetet. Strukturen kring samarbetet består i ett formellt 
ramavtal, en basfinansiering, en beslutande ledningsgrupp med beredande 
sakområdesgrupper, kontaktpersoner med ansvar för det löpande arbetet samt rutiner för 
dokumentation och uppföljning. Mötesplatserna har en viktig funktion som kontaktförmedlare 
och dörröppnare, medan finansiering och implementering av gemensamma aktiviteter snarare 
sköts av respektive parts ordinarie verksamheter än i en gemensam utförarorganisation. 
Resultaten är flera, och kan beskrivas dels som konkreta projekt och aktiviteter och dels som 
mer mjuka värden som förtroende, tillit och öppna kontaktvägar. 

Studien visar att det stora värdet med samverkan är att genom förtroendeskapande kontakter, 
identifiering av gemensamma motiv av ömsesidigt intresse samt regelbundna mötesplatser 
lägga grunden för konkreta samverkansaktiviteter i nästa led, på operativ nivå i respektive 
organisation.  

Nyckelord: samverkan, nätverksstyrning, kommun, universitet, högskola, mötesplats 
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1 Inledning 

Denna uppsats är en studie av hur samverkan mellan kommun och universitet organiseras och 
styrs. Det är vanligt att kommuner och högskolor/universitet samverkar i olika former och 
omfattning i syfte att stärka sina möjligheter att nå egna och gemensamma mål. Styrningen av 
samverkan följer inte självklart samma former som hos var och en av parterna, där t.ex. 
lagstiftning och andra riktlinjer reglerar ansvarsfördelning på ett tydligt sätt. Samverkan utgör 
i detta fall en egen arena där parterna måste lösa organisations- och styrningsfrågorna på nya 
sätt. Hur detta kan genomföras undersöks i uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Offentliga aktörer styrs allt mer mot att tillsammans möta framtida utmaningar som 
kompetensförsörjning, energibehov, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar och en 
åldrande befolkning. Det gäller inte minst den gemensamma politiken inom den s.k. EU2020-
strategin (www.europaportalen.se/eu2020). Inom flera politikområden som etablerats på 
senare år betonas behovet av samarbete. Samverkan blir ett sätt för olika aktörer att samordna 
resurser, dela kompetenser samt formulera gemensamma plattformar och åtgärder för att 
bättre lösa komplexa samhällsproblem (Hertting & Vedung, 2009). Samverkan skapar 
positiva effekter som inte är möjliga att uppnå på egen hand för varje enskild organisation 
(Wistus, 2010). Det gäller t.ex. hållbarhetspolitik, regional utvecklingspolitik, 
(stor)stadspolitik och demokratipolitik. Det har även vuxit fram en ”projektpolitik” där 
projektmedel utgör den huvudsakliga finansieringsformen för gemensamma aktiviteter, t.ex. 
EU:s strukturfonder (Hedlund & Montin, 2009). Projektmedlen fungerar som incitament för 
samverkan på olika områden.  

Vad beträffar den offentliga verksamhetens styrning har den samtidigt genomgått en ”våg av 
förvaltningsförnyelse” med övergångar mellan olika styrningsdoktriner. Från den hierarkiska, 
parlamentariska styrningskedjan till horisontell och sektorsövergripande organisering i 
nätverk som styrs genom samordning (Hertting & Vedung, 2009; Torfing, Peters, Pierre, & 
Sorensen, 2012). De samverkanspräglade politikområdena är delvis frikopplade från den 
parlamentariska styrkedjan och bygger istället på ett samarbets- eller partnerskapstänkande 
(Hedlund & Montin, 2009). 

Högskolor och universitet har som huvuduppgift att bedriva utbildning och forskning. Därtill 
har de en samverkans-, informations- och nyttiggörandeuppgift. Samverkansuppgiften har 
varit lagstadgad sedan 1997 och har genom åren förtydligats på olika sätt. Enligt 
högskolelagen (SFS 1992:1434) ska lärosätena samverka med det omgivande samhället, 
informera om sin verksamhet samt verka för nyttiggörande av forskningsresultat. Detta 
innebär ett slags samhällsansvar för lärosätena, som kan ta form genom olika 
samarbetsprojekt och kunskapsprojekt (Lidhard & Petrusson, 2012). 

Lärosätenas betydelse som regionala aktörer har också accentuerats i takt med att förmågan 
till kunskapsutveckling och innovation fått större betydelse för tillväxt (Johansson & 
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Rydstedt, 2010; Lindqvist, Smed Olsen & Baltzopoulos, 2012). En populär modell för att 
beskriva högskola och offentlig sektor samt myndigheter i samverkan är Trippelhelix-
modellen, som handlar om hur aktörerna samordnar utvecklingsresurser för att stärka 
innovationsförmågan och skapa tillväxt. Det kan bl.a. ske i form av forskningscentra, 
inkubatoranläggningar (utvecklingsmiljöer för nystartade företag) och vetenskapsparker med 
fokus på samverkan för innovation (Etzkowitz, 2005). 

För många kommuner är ett ”eget” lärosäte en central fråga för att kunna locka företag att 
etablera sig och finna arbetskraft, men också för att kunna höja invånarnas utbildningsnivå 
och att ha möjlighet till samverkan om verksamhetsutveckling och kompetensutveckling hos 
regionens arbetsgivare. Lärosäten och kommuner ingår tillsammans med andra aktörer i 
regionala partnerskap för regional utveckling och tillväxt, samt i kluster dvs. geografiska 
koncentrationer av företag och andra aktörer (Reglab, 2011). 

I flera fall har lärosäten och kommuner eller regioner i Sverige valt att formalisera sin 
samverkan. I en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting beskrivs detta som 
”samarbeten som har fått stadga i en eller annan institutionaliserad form; en 
institutionalisering som kan avläsas i reglerade avtal, i organisatoriska former, i regelbundna 
möten och/eller i andra former som har en viss hållbarhet över tid” (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2010). Några exempel är FoU-enheter inom skola och välfärd 
(www.fouvalfard.se). Men det förekommer också samverkansavtal mellan kommuner, 
regioner och lärosäten, som Samhällskontraktet – ett avtal mellan Eskilstuna kommun, 
Västerås stad och Mälardalens högskola (www.samhallskontraktet.se), samverkansavtal 
mellan Region Värmland och Karlstad universitet (Avsiktsförklaring, 2010), Stockholms 
akademiska forum mellan Stockholms stad och ett tjugotal lärosäten i Stockholmsområdet 
(www.staforum.se), samt Lyskraft – ett avtal mellan Norrköpings kommun och Linköpings 
universitet (Lyskraft – broschyr 2012). Det sistnämnda exemplet kommer att studeras närmare 
i den här uppsatsen. Vidare kan samverkan ta form i avgränsade projekt. Det faktum att 
projekt växer fram i komplicerade, oklara och föränderliga världar ställer stora krav på 
styrningen av dem (Sahlin-Andersson, 1994). En utmaning är att organisera och styra 
avgränsade projekt till ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete som främjar 
kunskapsutveckling även efter projektens slut (Brulin & Svensson, 2011). Samverkan kan 
även ske i nätverksform. Nätverken kan vara lösliga och oorganiserade, men kan också ske 
inom s.k. partnerskap som omfattas av bindande åtaganden, ansvarsutkrävande, samförstånd 
och delat risktagande (Hedlund & Montin, 2009).  

1.2 Problemformulering 

Samverkan som organiseras i nätverk ligger utanför de olika aktörernas formella, vertikala 
beslutsordning. En situation uppstår där inte längre traditionella styrformer genom t.ex. order, 
regelverk, riktlinjer tillämpas. Det gör att styrningen av verksamheten tar andra former, något 
som i olika utsträckning kan bestämmas av de samverkande aktörerna själva.   
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Konsekvenserna av detta kan bli flera. Det som nämns som fördelar med nätverksstyrning av 
samverkan är att det är ett lämpligt sätt att lösa komplexa problem och möta utmaningar, att 
det kan underlätta för aktörerna att finna nya, innovativa lösningar på problem, att det är ett 
sätt att samla information och att tillvarata olika aktörers erfarenheter och resurser. 
Sammantaget kan det leda till att genomförandet av beslut underlättas, tack vare att besluten 
är väl underbyggda (Andersson, 2011). Nackdelarna, å andra sidan, är att olika intressen kan 
komma att ställas mot varandra och det blir oklart hur prioriteringar och frågor ska lösas. 
Relationen mellan beslutsfattare och utförare blir mindre tydlig. Kraven på samförstånd ökar, 
vilket kan leda till kompromisser mellan olika intressen. Det finns en risk att effektiviteten i 
samverkansprojektet blir låg och att viljan att fördjupa och utveckla samverkan på lång sikt 
hämmas. Möjligheterna till insyn och ansvarsutkrävande kan minska, jämfört med i 
traditionella, hierarkiska offentliga organisationer. Att belysa hur samverkan kan organiseras 
och styras blir mot den bakgrunden en viktig fråga. 

Den kunskap som söks i uppsatsen är hur samverkande aktörer i praktiken hanterar frågor om 
styrning och organisation av sin samverkan, och vilka eventuella problem och lösningar som 
de arbetar med för att komma överens om former för att organisera och styra de gemensamma 
aktiviteterna. Att få mer kunskap om dessa frågor motiveras av att samverkan idag blir en allt 
vanligare lösning som organisationer sätter sin tilltro till och som i många fall uppmuntras av 
t.ex. EU, regering och riksdag.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur samverkan mellan universitet och kommun 
organiseras och styrs. Den övergripande frågeställningen lyder: Hur styrs och organiseras 

samverkan mellan universitet och kommun?  

Studiens teoretiska perspektiv tar utgångspunkt i forskning om styrning med fokus på teorier 
om nätverksstyrning. Som empiriskt underlag har en fallstudie genomförts av ett 
samverkansavtal mellan ett universitet och en kommun. Den övergripande frågeställningen 
preciseras närmare i fallstudien till: Hur kan styrning och organisation av samverkan mellan 

universitet och kommun i ett konkret fall förstås genom nätverksstyrning? 

Med utgångspunkt i fyra centrala teoretiska begrepp inom nätverksstyrning formuleras också 
fyra konkreta frågor inför fallstudien. 
1. Vilka motiv har aktörerna att samverka? 
2. På vilket sätt uttrycks ett ömsesidigt beroende och intresse? 
3. Vilka strukturer har aktörerna valt att använda för att organisera nätverket, t.ex. 

mötesformer och regelverk? 
4. Vilka olika resultat har samverkan bidragit till att nå?  

1.4 Centrala begrepp 

Samverkan, organisation och styrning är tre begrepp som är centrala i den här uppsatsen. 
Samverkan används ofta synonymt med t.ex. samspel, samarbete och samordning. Samverkan 
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innebär enligt Hörnemalm (2008) en horisontell nätverksorganisation med inriktning på 
processer. Samverkan kan ta form i allt från möten till kunskapsutbyte och formaliserat 
samarbete (Almqvist, Holmgren, Johanson, Mårtensson & Wennhall, 2009). I uppsatsen 
används begreppen samverkan och samarbete synonymt, i betydelsen gemensamt handlande 
för visst syfte. 

Som nämndes ovan är studiens syfte bl.a. att undersöka hur samverkan styrs och organiseras. 
Organisationsbegreppet innefattar då både formell organisationsstruktur (mål, ledningssystem, 
arbetsorganisation) och relationer mellan individer av både formellt och informellt slag.    

Styrning beskrivs ofta som en process, där relationer, ömsesidighet och gemensam 
verklighetsuppfattning är hörnstenar. Det är alltså något vidare än bara den formella 
befattningsstrukturen (Alvesson & Svenningson, 2007). I de flesta fall använder 
organisationer mer än en typ av styrning. Det beskrivs bl.a. av Bolman och Deal (2005) som 
lyfter fram fyra perspektiv; det strukturella, HR-perspektivet, det politiska och det 
symboliska. När det gäller samverkan mellan offentliga aktörer som kommuner och lärosäten 
är det relevant att ta upp politisk styrning, vilket är anledningen till att fokus i studien ligger 
på s.k. governance och nätverksstyrning (Torfing et al., 2012). 

1.5 Tidigare forskning 

Nätverksstyrning används alltså som studiens teoretiska perspektiv, vilket innebär att det 
fungerar som karta, verktyg, navigationsverktyg eller glasögon (Bolman & Deal, 2005). Ett 
argument för att använda detta perspektiv är att det finns betydande likheter mellan 
nätverksstyrningens teoretiska grunder och de sätt på vilka samverkan realiseras, t.ex. 
ömsesidiga beroenden och tydliga motiv för att samarbeta (Hertting, 2003). Nätverksstyrning 
som perspektiv kan också fungera som stöd för att förstå de reella förhållandena mellan 
politiker, tjänstemän och andra aktörer bortom deras formella roller (Torfing et al., 2012). 

Det finns stöd i tidigare forskning för att använda nätverksteori för att förstå organisation och 
styrning av samverkan. Forskning på området nätverksstyrning och samverkan kan 
exemplifieras med Gossas (2006) som tar upp den nätverksbaserade förvaltningsmodellens 
genomslag i samhället med ökad kommunal samverkan som exempel. Vidare har Fell (2008) 
som syfte med sin avhandling rörande samverkan om hållbar utveckling att ”testa 
fruktbarheten i teoribildningen om nätverksstyrning och metastyrning som modell av och 
metod för organisering av policy” (a.a.s 18). Fell diskuterar om nätverksteori utgör ett 
analytiskt redskap för att förstå organisering, och hon operationaliserar centrala 
nätverksteoretiska begrepp i identifierbara indikatorer.  

Andra exempel på forskning som knyter samman nätverksstyrning och samverkan är 
Andersson (2011) i hans avhandling om samverkan inom regional utvecklingspolitik. En av 
hans slutsatser är att styrning genom och i nätverk kräver medvetenhet, kompetens, styrmedel 
och resurser (a.a.s 212). Vidare kan nämnas Gustavsson (2008) och hennes avhandling om 
klimatpolitik kopplat till nätverkssamarbete i spänningsfältet mellan lokalt och globalt. En 
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fråga som väcks av Gustavsson är om nätverk fungerar som instrument för effektiv 
klimatpolitik eller mest som mötesplatser för samtal, ”vad åstadkommer nätverken i fråga om 
konkreta klimatåtgärder vid sidan av den ofta blomstrande retoriken?” (a.a.s 243). 

Wistus (2010) analyserar partnerskap som organiseringsform för samverkan och 
utvecklingsarbete. Partnerskap har lyfts fram utifrån fördelar som icke-hierarkisk 
organisering, bred representation och jämlika relationer. Resultatet av Wistus studie är dock 
att detta ideal är svårt att återskapa i praktiken då de undersökta partnerskapen inom EU:s s.k. 
EQUAL-program består av organisationer som präglas av traditionell government, trots att de 
bärande idéerna för partnerskapens organisation bygger på governance. Därmed närvarar flera 
styrningsformer parallellt.   

Resumén av forskning kring nätverksstyrning visar att nätverksteori kan hjälpa att förstå hur 
relationerna mellan samverkande parter fungerar och att den ger analytiska redskap för att 
förstå styrningen av samverkan. Den ger också utgångspunkter för en kritisk analys av vad 
nätverk och samverkan åstadkommer utöver en ”blomstrande retorik”. 

Samverkansprocesser på olika nivåer – avgränsning av fallstudien 

I tidigare forskning diskuteras hur potentiella utfall av samverkansprocesser kan beskrivas på 
flera nivåer (Fell, 2008; Hertting, 2003; Wistus, 2010). Det exemplifieras här med fyra nivåer.  
För det första samhällsnivå som innefattar incitament för aktörer att samverka, t.ex. 
utmaningar för samhället, samt samspelet mellan den samhälleliga kontexten och 
organisationsnivån. För det andra konstitutionell nivå vilket betecknar t.ex. lagstiftning och 
institutionella former för samverkan, t.ex. avsiktsförklaringar. För det tredje policynivå eller 
organisationsnivå, dvs. gemensamma riktlinjer, resurser, lösningar och uppföljning. Till sist 
operativ nivå som omfattar genomförande av projekt och åtgärder. I den här uppsatsen är det 
framför allt policynivån eller organisationsnivån som studeras, även om samhällsnivån berörs 
när det gäller motiv för samverkan där komplexa samhällsproblem ofta tas upp. För att 
studera nätverksstyrning, betonar Hertting (2003) att det inte går att definiera policyprocesser 
utifrån ett beslut eller ett program utan att nätverksstyrning ska betraktas som empiriska 
processer med kollektivt handlande kring det gemensamma problemet. Det innebär att 
fallstudien får en bred omfattning både i tid och vad gäller de studerade processerna.  

Förutom att analysera olika nivåer, skiljer Hertting (2003) också mellan olika arenor. I den 
här studien fokuseras den mellanorganisatoriska arenan, dvs. parternas gemensamma 
organisation och styrning av själva samverkan och inte respektive parts ”hemmaplan” eller 
inomorganisatorisk arena. Inte heller studeras kopplingen till brukare eller klienter 
(klientarenan).  

1.6 Uppsatsens disposition 

I kapitel två görs en genomgång av de teoretiska utgångspunkterna, som kommer att ligga till 
grund för analysen i den fallstudie som utgör uppsatsens empiri. Metodfrågor behandlas i 
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kapitel tre. Därefter beskrivs och analyseras det valda fallet i kapitel fyra, innan uppsatsen i 
kapitel fem avslutas med en sammanfattande diskussion och slutsatser.  
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2 Teoretiska utgångspunkter: Politisk styrning – från governance till 

government  

Två centrala begrepp som har diskuterats inom forskning kring politisk styrning under senare 
år är government och governance. Med government avses vanligtvis formella politiska 
beslutsorgan. Institutioner som stat och kommun ses som avgränsade och enhetliga 
organisationer som förverkligar policy. Genom regler, rutiner, målformulering och kontroll 
centralstyrs underlydande organ att implementera policy (Andersson, 2011; Fell, 2008; 
Gossas, 2006). Governance avser istället en horisontell, sektorsövergripande samhällsstyrning 
som kännetecknas av samarbete, flexibilitet och öppenhet mellan olika aktörer, även från den 
privata sektorn (Torfing et al., 2012). Det kan såväl handla om de strukturer som aktörer 
skapar och ingår i, som de processer som pågår mellan aktörerna i deras samverkan. De båda 
begreppen beskrivs ofta i förhållande till varandra i kronologisk ordning på så vis att 
governement är det formella, traditionella synsättet på statens hierarkiska styrning som ersatts 
av governance för att beskriva hur aktörer från olika samhällssektorer tillsammans bildar 
nätverk för att lösa problem genom dialog (Gustavsson, 2008).  

Med begreppet ”meta governance” (eller metastyrning) avses statens möjlighet att påverka 
och styra nätverkens policyskapande genom att upprätthålla en viss ordning eller använda 
strategier för att samordna olika aktörer (Fell, 2008; Gossas, 2006; Gustavsson, 2008; 
Johansson & Rydstedt, 2010). I den här uppsatsen studeras dock i första hand de samverkande 
aktörernas självstyre av den organisation de själva skapar för sitt samarbete. Värt att nämna 
kopplat till begreppet governance är också ”multilevel governance” eller flernivåstyrning, 
som innefattar både horisontella och vertikala relationer och t.ex. används för att analysera 
EU:s beslutsprocess (Gustavsson, 2008).  

I forskningen problematiseras ofta konsekvenser för demokratin av övergången till 
governance. Det handlar om problem med insyn, ansvarsutkrävande och demokratisk 
förankring av nätverken (Fell, 2008). Det handlar också om den delvis nya rollen som 
governance innebär för politiker när deras möjligheter att styra och påverka förändras 
(Torfing et al., 2012). De möjliga demokratiska problemen med governance kommer dock 
inte studeras närmare inom ramen för denna studie. 

Det bör också sägas att governance är ett brett styrningsbegrepp med många inriktningar. 
Gemensamt för de olika inriktningarna är att de problematiserar samhällssektorernas olika roll 
och betydelse för att lösa policyproblem. Tre sätt att beskriva decentraliserad politisk styrning 
inom governanceperspektivet är mål- och resultatstyrning, nätverksstyrning och 
brukarstyrning (Hertting & Vedung, 2009). I studier av samverkan är nätverksstyrningen som 
teoretiskt perspektiv lämplig, eftersom styrningens logik är horisontell och handlar om att 
samordna flera aktörers resurser, kompetenser och strategier. 
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2.1 Nätverksstyrning 

Nätverk är en speciell form av organisation med en struktur som består av definierade aktörer, 
relationer mellan aktörerna, en viss dagordning och mål för nätverkets arbete (Vedung, 2006). 
Nätverk karaktäriseras bl.a. av att de är självorganiserade och självreglerade (t.ex. avseende 
hur mål sätts och beslut fattas), att de bildas ”spontant” på initiativ av aktörer som är beroende 
av varandras resurser samt att de bestämmer själva över nätverkets avgränsning och 
sammansättning. Aktörerna i nätverken är primärt organisationer, inte individer. Nätverken är 
varken formellt sammansatta eller helt ostrukturerade (Gossas, 2006).  

Som anledning till att nätverk skapas nämns ofta en vilja att lösa problem i samverkan. 
Behoven av gemensam problemlösning beskrivs ha ökat utifrån samhällets utveckling. Det 
finns politikområden som är så breda och komplexa att de kräver samverkan mellan olika 
organisationer, t.ex. klimatfrågor och regional utvecklingspolitik (Andersson, 2011; 
Gustavsson, 2008). Som problemlösning efterfrågas också framtagande av innovationer, 
vilket antas kunna underlättas av samverkan. Sammantaget finns flera incitament för aktörer 
att genom nätverk utbyta resurser, formulera gemensamma plattformar och vidta åtgärder 
(Hertting & Vedung, 2009).  

Tidigare har nätverk ofta setts som ett hinder för att effektivt och rättvist styra och genomföra 
offentlig verksamhet, men det har blivit allt vanligare att nätverk idag uppfattas som ett 
användbart verktyg (Andersson, 2011). Att nätverk och nätverksstyrning lyfts fram kan också 
vara ett sätt att begreppsliggöra ett samhällsfenomen som funnits länge. Hedlund och Montin 
(2009) understryker att det i svensk kontext inte är något nytt att stat och olika samhälls-
intressen samarbetar. Nätverk och partnerskap kan rentav anses vara en så pass central del i 
samhället att det inte är en fråga om huruvida dessa är önskvärda eller inte, utan att frågan 
snarare är hur partnerskapen kan fungera så effektivt som möjligt (Wistus, 2010).  

Nätverksstyrning handlar om hur ett nätverk fungerar och arbetar. Det betyder att aktörerna i 
nätverket genom självstyre enas om en struktur, exempelvis vilka regler som gäller för 
deltagande. Styrningen handlar även om att skapa samsyn kring problem och lösningar, 
liksom om att nå resultat genom gemensamma handlingar (Vedung, 2006).  

Definitioner av nätverksstyrning 

Hertting (2003) formulerar en samlad definition av nätverksstyrning som ”(1) en uppsättning 
ömsesidigt beroende aktörer som (2) frivilligt organiserar sig kring (3) funktionellt, och/eller 
geografiskt avgränsade policyproblem i (4) informella samarbetsformer och som (5) 
koordinerar sina handlingar genom förhandlingar utifrån (6) uppriktigt tillhandahållen 
information i avsikt att (7) öka sin implementeringskapacitet med maximalt bibehållen 
autonomi”.  

Frivillighet och problemlösning lyfts också fram av Vedung (2006, s 15): ”Perfekt 
nätverksstyrning kännetecknas av en uppsättning aktörer i en platt organisation utan 
gemensamt överordnat centrum som genom att kommunicera på ett uppriktigt och ärligt sätt 
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sonderar möjligheter att frivilligt samordna sig genom att slå ihop eller utväxla resurser med 
varandra för att lösa problem och självmant fattar beslut om att lägga ihop eller sinsemellan 
byta resurser”. 

Även Sörensen och Torfing, som ofta refereras till i forskning om nätverksstyrning, har 
formulerat en definition av nätverksstyrning. Här återgiven och översatt av Andersson (2011, 
s 40): ”Ett relativt stabilt samarbete mellan jämbördiga och ömsesidigt beroende men 
operationellt oberoende aktörer, som samverkar genom förhandling inom ramen för ett 
reglerat, normativt, kognitivt och imaginärt ramverk, och som är självstyrande inom ramar 
satta av utomstående aktörer och som bidrar till produktionen av offentlig nytta”. 

Torfing et al. (2012) gör också en uppräkning av tillgängliga definitioner på nätverksstyrning 
(governance) och konstaterar att dessa definitioner antingen är för begränsade eller lämnar 
öppet för oändliga kontextuella tolkningar. Deras egen definition av governance lyder istället 
”the process of steering society and the economy through collective action and in accordance 
with some common objectives” (a.a.s 14). Överlag lägger Torfing et al. stor tonvikt vid de 
gemensamma målens betydelse (a.a.s 72).  

Sammanfattningsvis är några av de centrala inslagen i definitionerna av nätverksstyrning att 
den ska styra aktiviteter mellan frivilligt samverkande aktörer som vill samordna mål och 
resurser för att lösa gemensamma problem, samt att ingen part är överordnad övriga som ingår 
i nätverket. 

2.2 Centrala begrepp – motiv, ömsesidighet, struktur och resultat 

Flera faktorer eller centrala begrepp som karaktäriserar nätverksstyrning träder fram i 
definitionerna. En faktor är aktörernas gemensamma motiv för samverkan. Med motiv avses 
de anledningar eller incitament som anges av aktörerna för att samverka, t.ex. gemensamma 
samhällsproblem. En annan faktor är ömsesidighet. Samtidigt som aktörerna i nätverket är 
självständiga, så grundar sig hela idén om att bilda ett nätverk på att det finns ömsesidiga 
beroenden. Struktur är en tredje faktor vid styrning av nätverk. Ett nätverk byggs per 
definition på en gemensam bild eller överenskommelse om en struktur för samverkan, som ett 
ramverk med vissa givna mötesformer och regler. Som en fjärde faktor framstår vikten av 
resultat. Nätverket agerar för att skapa någon typ av nyttigheter, vilket kan ske gemensamt i 
egeninitierade projekt men också genom implementering i respektive aktörs egen 
organisation.  

För den här studien kommer i första hand dessa fyra begrepp att användas för en fallstudie av 
ett exempel på formaliserad samverkan. Det betyder inte att även andra begrepp skulle kunna 
vara av intresse för att förstå nätverksstyrning. Som exempel kan nämnas begrepp som 
frivillighet, förhandling och självständighet som också är centrala inom nätverksstyrning. Att 
dessa begrepp inte valts som analysbegrepp motiveras av att frivillighet är att betrakta som en 
utgångspunkt för att aktörerna går in i en diskussion om motiv och struktur och att 
förhandling är ett sätt att mötas för att identifiera motiv. Vad gäller självständighet, i 
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bemärkelsen att aktörerna utgörs av organisationer som är självständiga i förhållande till 
varandra, är kommuner, universitet och högskolor att betrakta som självständiga enheter när 
de samverkar. Det gör att begreppet självständighet inte är lika relevant att analysera närmare 
inom ramen för den här studien. 
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3 Metod 

Att göra en fallstudie innebär att fallet (analysenheten) får utgöra ett exempel på ett mer 
omfattande fenomen, i detta fall samverkan mellan kommun och lärosäte. Det innebär också 
att studien inriktar sig på insikt, upptäckt och tolkning snarare än på hypotesprövning samt att 
tyngdpunkten ligger på processer mer än mål och resultat (Merriam, 1994).  

Validitet handlar om hur pass generaliserbara resultaten från en vetenskaplig undersökning är. 
Merriam (1994) menar att fallstudiemetoden lämpar sig då man vill gå på djupet och få ökad 
förståelse för en bestämd situation eller händelse, dock inte när man vill ta reda på något som 
gäller generellt för många. Den här studien bidrar till kunskap om det enskilda fallet och gör 
inte anspråk på att lägga fram statistiskt generaliserbara resultat.  Kunskaper om det enskilda 
fallet kan dock ge underlag för reflektion och igenkännande som kan bidra till lärande kring 
hur nätverksstyrning fungerar i andra likande fall. 

Att bidra med kunskap i det enskilda fallet innebär samtidigt inte att fallstudien kan likställas 
med en utvärdering. Studien visar hur samverkan kan förstås utifrån nätverksstyrning som 
teoretiskt perspektiv. Det leder till att både problem och möjligheter med samverkan kan 
lyftas fram, men ingen regelrätt utvärdering görs i förhållande till exempelvis de ursprungliga 
motiven till samarbetet. 

Studien har bedrivits som en växelverkan mellan observationer och idéer liksom mellan delar 
och helhet, vilket betecknas abduktion (Starrin, 1994). Arbetet har skett som en 
utvecklingsinriktad process där empiriskt material tolkas utifrån en teori, för att sedan inhämta 
empiriskt material igen. Ett exempel är att två intervjuer gjordes i ett tidigt skede, varpå 
informationen kopplades till vald teori, innan ytterligare intervjuer gjordes i slutskedet med 
delvis andra frågor. 

3.1 Urval av analysenhet för fallstudien 

Det fall som undersöks i denna studie och således utgör analysenhet är ett samarbete mellan 
en kommun och ett universitet som formaliserats i ett avtal mellan de båda parterna. Avtalet 
har upprättats mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun och benämns Lyskraft 
(www.norrkoping.se/barn-utbildning/liu/). I korthet kan samarbetet beskrivas enligt följande 
(Lyskraft – broschyr, 2012). 

Ett gemensamt intresse och arbete för utveckling 

Sedan 2002 finns samverkansavtalet Lyskraft mellan Norrköpings kommun och Linköpings 
universitet. Syftet med samarbetet är att: 
- Skapa goda förutsättningar för kunskapsutveckling och kunskapsuppbyggnad 
- Bidra till utvecklingen av goda forsknings- och utbildningsmöjligheter 
- Skapa goda långsiktiga relationer inom och mellan parterna 
Norrköpings kommun och Linköpings universitet jobbar långsiktigt, sida vid sida, för att skapa 
goda förutsättningar för forskning och utveckling. 
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För de kommunala verksamheterna ger avtalet tillgång till ny och aktuell kunskap och 
kontakter inom universitetet. För universitetet ger det studenter och forskare tillträde till 
intressanta samarbeten med kommunens alla delar. 

Avtalet erbjuder unika arenor för kunskapsutbyte och ger studenter viktiga kontakter och 
ingångar för ett framtida arbetsliv i Norrköping. 

Valet av Lyskraft som analysenhet skedde mot bakgrund av författarens förkunskaper på 
området. Det finns inte så många liknande avtal i Sverige som förnyats och bidragit till 
genomförande av gemensam verksamhet under mer än tio år. Organisationen och styrningen 
av Lyskraft bedömdes också av författaren kunna vara av intresse för studien, utifrån den 
teoretiska kopplingen till nätverksstyrning. Några faktorer som kan nämnas i det 
sammanhanget är den ömsesidiga viljan mellan kommunen och universitetet att lösa 
komplexa samhällsproblem, samt att parterna själva bestämmer över nätverkets avgränsning 
och sammansättning. Valet av Lyskraft gjordes även utifrån att det fanns goda möjligheter till 
insamling av empiri genom offentliga handlingar och tydligt utpekade kontaktpersoner inom 
både kommunen och universitetet. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Data har samlats in genom dokumentstudier och intervjuer. Dokumenten och intervjuerna 
kompletterar varandra, t.ex. genom de intervjuades utsagor jämförs med hur t.ex. 
samarbetsavtalets syfte, mål och resultat beskrivs i olika handlingar. Intervjuerna ger också 
svar på frågor om t.ex. informella samarbetsformer, som sällan är reglerade i formella avtal.  

En viktig fråga i sammanhanget är avgränsning. De första samarbetsavtalen mellan 
Norrköpings kommun och Linköpings universitet, i det som idag kallas Lyskraft, skrevs under 
år 2002. Det innebär att det är åtminstone en tioårsperiod av samverkan som kan studeras, 
sannolikt mer i och med förarbetena under 1990-talet. För att beskriva samverkansparternas 
motiv till att gå in i samverkan, görs ingen tidsmässig avgränsning utan exempel hämtas från 
olika skeden. När det gäller beskrivningar av organisation och styrning kopplat till den 
operativa verksamheten och ledningsgruppens roll läggs tyngdpunkten emellertid på de två 
avtalsperioderna 2008-2010 och 2011-2013, framför allt eftersom det tidigare även fanns en 
tredje aktör med (Arbetslivsinstitutet) som inte är med i samarbetet längre då myndigheten 
lagts ner. Det är samverkan mellan kommun och högskola/universitet som ”fenomen” som 
studeras och studien är inte en granskning i detalj av aktörernas samarbete. Därför blir t.ex. 
exakta årtal för olika händelser av mindre vikt. 

Dokumentstudier 

Det källmaterial rörande Lyskraft som används inom ramen för studien har tillhandahållits av 
kommunens kontaktperson för Lyskraft, som varit med i samarbetet sedan starten 2002. På 
förfrågan har kontaktpersonen tagit fram dels de formella avtalen mellan parterna, dels 
minnesanteckningar från ledningsgruppsmöten. Dessa dokument bedömdes kunna ge en bild 
av formella förutsättningar för organisation och styrning av Lyskraft. Dessutom har 
kontaktpersonen tagit fram material som hon anser relevant, t.ex. en utvärdering av 
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samarbetet som gjordes för några år sedan. Efter de första två intervjuerna inhämtades 
ytterligare material som intervjupersonerna nämnde, t.ex. verksamhetsberättelser. Hittills 
omnämnt material är offentliga handlingar. Dessa dokument ger en uppfattning om parternas 
ställningstaganden och formella beslut, men minnesanteckningarna är också så pass utförliga 
att det går att få en bild av diskussioner med olika ståndpunkter. Det ger också en uppfattning 
om tidsperspektiv, t.ex. från att det en idé väcks till att det blir ett beslut om genomförande av 
en aktivitet. Att göra utförliga minnesanteckningar har varit ett medvetet val av parterna, 
framkommer vid en av intervjuerna. Därutöver har intervjupersoner överlämnat några 
Powerpoint-presentationer som sammanfattar pågående och avslutade aktiviteter. Det har 
varit till hjälp för att få en bild av den operativa nivån på Lyskraftssamarbetet.  

Materialet i form av minnesanteckningar från ledningsgruppen så har samtliga av dessa från 
de senaste två avtalsperioderna gåtts igenom, dvs. från slutet av 2007 till dags dato (juni 
2012). Det är framför allt referenser till diskussioner om avtalen, organisationen och syftet 
med samarbetet som markerats i dokumenten. Mindre vikt har lagts vid beskrivningar av t.ex. 
aktuella seminarier eller redovisningar av projekt.  

Vad gäller studier av övriga dokument så har de använts som underlag till uppsatsen för att 
beskriva Lyskraft på ett formellt plan, t.ex. formuleringar av syften  med samverkan samt 
urval av sakområden för samverkan.  

Intervjuer 

Den kvalitativa forskningsintervjun handlar om att förstå ämnet ur den intervjuades eget 
perspektiv (Kvale, 1997). Datainsamling i den här studien har skett genom halvstrukturerade 
intervjuer med ett par övergripande frågeområden, som de intervjuade fått belysa utifrån sina 
erfarenheter. Intervjuerna utformades på likartat sätt, men frågornas ordning styrdes av 
samtalets gång och uppföljningsfrågor användes i de fall intervjupersonerna berättade saker 
som behövde fördjupas (Carlström & Carlström Hagman, 2006). Rubrikerna i frågeguiden (se 
bilaga) var Inledning, Lyskrafts organisation, Ledning och styrning, Resultat och uppföljning 
samt Övrigt. För de två sista intervjuerna var fokus på ömsesidig nytta, de två parternas 
incitament att samverka samt ledningsgruppens roll. Vid alla intervjuer har respondenterna 
ombetts att ange framgångsfaktorer för Lyskraft.  
 
Fyra personer har intervjuats. Urvalet av de första två personerna baserades på att de har 
uppdrag att vara kontaktpersoner för kommunen resp. för lärosätet kopplat till Lyskraft. Dessa 
två rekommenderade sedan ytterligare personer i den s.k. ledningsgruppen för vidare 
intervjuer, vilket gjorde det möjligt att identifiera två personer till (en från kommunen, en från 
lärosätet.) Urvalet av dessa två personer gjordes mot bakgrund av att den ena varit ordförande 
i ledningsgruppen för kommunens räkning och därmed kunde anses ha djupa kunskaper om 
Lyskraft. Urvalet av respondent från universitetet gjordes bl.a. för att personen varit 
engagerad och varit närvarande på många ledningsgruppsmöten (vilket framgår av 
minnesanteckningarna). I och med att intervjuerna gjordes i augusti fanns även en praktisk 
faktor, att få tag på intervjupersoner i semestertider. Samtliga intervjuade är kvinnor. De har 
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medverkat i Lyskraft mellan tre och tio år. De båda respondenterna från kommunen var även 
med under 1990-talet då förarbetena till det första samarbetsavtalet och sedermera Lyskraft 
gjordes. Att intervjua fler respondenter hade kunnat ge en bredare bild av Lyskrafts 
organisation och styrning, det bedömdes dock som att de fyra intervjuades svar gav tillräckligt 
underlag för att Lyskraft skulle kunna användas som fall och fungera som exempel på 
fenomenet samverkan kommun-universitet.  

Intervjuerna spelades in på band och transkriberades. På grund av tekniska problem 
misslyckades en av inspelningarna. För att dokumentera den intervjun fick anteckningar 
användas och en avstämning gjordes med respondenten om utskriften. Detta begränsade 
möjligheterna till djupare analys av den intervjun, vilket dock uppvägs till stor del av 
författarens egna anteckningar och minnen från intervjun. Pga. dessa omständigheter har 
författaren valt att inte ta med några citat från den intervjun i uppsatsen.  

I intervjuerna har etiska principer beaktats (Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2011). Vid 
intervjutillfällena har personerna informerats om undersökningens syfte och hur den är 
upplagd (informerat samtycke). Intervjupersonerna har blivit tillfrågade och gett sin tillåtelse 
att spela in intervjuerna. Konfidentialitetskravet togs i akt genom att i redovisningen vara 
sparsam med att beskriva och citera intervjupersonerna (Kvale, 1997). 

3.3 Analysmetod 

Materialet har bearbetats kvalitativt för att hitta mönster och betydelser kopplat till 
nätverksteori. Strukturering, tolkning och analys har skett mer eller mindre parallellt 
Carlström & Carlström Hagman, 2006). Analysen av intervjuerna skedde genom det Kvale 
betecknar som ”att skapa mening ad hoc” (1997 s 184f), dvs. att först läsa igenom 
intervjuerna för att få ett allmänt intryck, sedan gå tillbaka till vissa avsnitt och t.ex. leta 
särskilt efter vissa begrepp. I och med att intervjuerna baserades på samma frågeguide gick 
det även att parallellt studera och göra jämförelser mellan de fyra olika respondenternas svar 
på likartade frågor. I analysarbetet eftersträvades att skapa ett sammanhang, vilket gjordes i 
relation till de fyra teoretiska grundbegrepp inom nätverksstyrning som valts ut. 
Struktureringen av det empiriska materialet utifrån de fyra begreppen stämmer in på 
Merriams (1994) definition av en deskriptiv fallstudie. 
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4 Resultat från fallstudien 

Det empiriska materialet om Lyskraft har bearbetats utifrån de fyra teoretiska grundbegreppen 
motiv, ömsesidighet, struktur och resultat.  

4.1 Vilka motiv har kommunen och universitetet att samverka? 

Resultatet presenteras uppdelat i tre tidsperioder. Dels relaterat till slutet av 1990-talet innan 
det första samarbetsavtalet kom till, dels till den uppdatering som skett var tredje år i nya 
avtal. Slutligen en kommentar kring kommande avtalsrevidering efter nu gällande avtal, som 
löper ut år 2013. 

Campus Norrköpings etablering  

Det första samarbetsavtalet undertecknades 2002 för perioden 2002-2004 mellan tre parter; 
Linköpings universitet (LiU), Norrköpings kommun och Arbetslivsinstitutet (ALI). Syftet var 
att utveckla samverkan som skulle leda till kunskapsutveckling och kunskapsuppbyggnad för 
alla tre parter, och därigenom bidra till att utveckla Norrköping som livsmiljö och som miljö 
för forskning, utbildning, samhälle och näringsliv. Samarbetet hade inletts redan under 1990-
talet men befästes alltså i avtalsform 2002. 

Bakgrunden var att Campus Norrköping etablerades 1997, efter intensiva politiska 
påtryckningar. Situationen på 1990-talet var sådan att Norrköping hade hög arbetslöshet, 
företaget Ericsson hade flyttat från orten och kommunen befann sig i gränslandet mellan det 
gamla industrisamhället och det nya kunskaps- och IT-samhället (personlig kommunikation, 
16 augusti 2012). 

I ett memorandum från 2004 formuleras följande förutsättningar för samarbetet (stycken i 
urval) (Memorandum 2004-10-12): 

Kommunen måste kunna bevara och utveckla det gamla och samtidigt kunna stödja det nya 
och underlätta för Norrköpings innevånare och företag att leva och verka i en omgivning som 
förändras. 
Den kommunala uppgiften blir allt mer komplex och kommunen som organisation allt mer 
komplicerad att leda. 
…ett universitet är också beroende av sin omgivning och måste för att utvecklas inte bara 
verka i sin omgivning utan också leva med den, dess problem och möjligheter. 
Samverkan mellan universitet, forskningsinstitutioner och regionen söker sig många vägar. 
Men den uppkommer inte av sig själv. 
Norrköpings kommun, LiU och ALI bör långsiktigt utveckla ett samarbete om forskning och 
utveckling som omfattar Norrköpings utveckling och framtid. Samverkan bör ske inom breda 
fält som är av hög relevans både för kommunen (i vid mening) och LiU och ALI i förhållande 
till deras forskningsprofiler. 
Samverkan bör utvecklas i flera steg och olika metoder kan prövas för att utveckla samarbetet. 
Samverkan bör i huvudsak fokusera på plattformar där det finns möjligheter och behov att 
skapa fler, bredare, djupare och allsidiga kontakter mellan de tre parterna. 
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En av de intervjuade beskriver hur det första samarbetsavtalet blev ett sätt att ta ett steg vidare 
för att göra samverkan mer etablerad. 

För det pågick ju arbeten, man visste ju att universitetet fanns. Det fanns ju kontakter. 

Men att gör det mer etablerat är ju det vi jobbat med hela tiden. Det är ju det här 

vinna-vinna-förhållandet. Forskningen ger och kommunen får, kommunen ger och 

forskningen får. Vi får tillgång till infrastruktur, vi är en diskussionspartner och vi 

skapar legitimitet för varandra.  

Sammantaget framträder en tydlig bild av de ursprungliga motiven till samverkan som 
stämmer väl med nätverksteorins betoning på vilja till gemensam problemlösning av viktiga 
samhällsfrågor. Samverkan utvecklas på aktörernas eget initiativ och de väljer själva formerna 
för det. Redan från start uttrycks behovet av långsiktighet i och med att syftet till en början är 
att få till stånd en plattform, som först i nästa steg kan underlätta fördjupade kontakter och 
operativ verksamhet. 

Ett universitet med lyskraft 

Avtalet kom sedan att förlängas 2005-2007 (Samverkansavtal 2005-01-17). 
Arbetslivsinstitutet lades ner 2007, vilket gjorde att nästa avtal skrevs mellan två parter för 
perioden 2008-2010: Ramavtal för samarbete och samverkan om forskning och utveckling 

(FoU) mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet (Ramavtal 2008). Inför 
avtalsperioden 2008-2010 gjordes en utvärdering av hur samarbetet dittills fungerat. 
Utvärderingen visade att parterna var mycket nöjda med avtalet, att det skapat legitimitet till 
samarbetet mellan parterna samt att det lagt en god grund för fortsatt samarbete. Syftet med 
samarbetet beskrivs i utvärderingen i termer av att ”skapa kunskapsbroar” mellan avtalets 
parter för att dra nytta av varandras verksamheter och öka kontakterna mellan universitetet 
och kommunen (Pfeiffer, 2007).  

I ledningsgruppen liksom ”på hemmaplan” i kommunen och vid universitetet diskuterades hur 
avtalet skulle formuleras från 2008. Några menade att det skett en förskjutning i arbetet sedan 
starten, från att stimulera och informera, till att stödja och styra samverkan. Det ansågs finnas 
en mer gedigen bas för samverkan nu (Minnesanteckningar nr 32 2008-02-15). För 
tidsperioden 2008-2010 började namnet ”Lyskraft” användas som beteckning för samarbetet. 
Det kom från dåvarande rektor vid universitetet som talade om att skapa ett universitet med 
lyskraft som kunde ”lysa ut” över världen (Minnesanteckningar nr 34 2008-09-02). 
Ramavtalets syfte formuleras enligt följande: ”att skapa goda förutsättningar för 
kunskapsutveckling och kunskapsuppbyggnad som kan nyttiggöras i såväl den kommunala 
verksamheten som i forskning och utbildning vid LiU och därmed bidra till att Norrköping 
utvecklas som livsmiljö och som miljö för forskning och utbildning” (Ramavtal 2008-01-02). 

Inför det senaste avtalet, som gäller 2011-2013, fördes en diskussion i ledningsgruppen om 
utvecklingsmöjligheter. I diskussionen framkom att parterna såg ett värde i att ha ett 
avtalsreglerat samarbete, att Lyskraftsgrupperna var viktiga komponenter för det fortsatta 
arbetet, att strukturer som ledningsgrupp och AU var viktiga, att det behövs konkreta mål i 
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avtalet samt att den ömsesidiga nyttan ska betonas. Konkret fanns också en vilja att fortsätta 
satsning på studenter och studentarbeten (Minnesanteckningar nr 43 2010-04-13). Under 
rubriken ”Samverkan – avtal avseende VAD” sammanfattas för Norrköping som kommun att 
samverkan avser kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom olika verksamheter, 
utbildning, forskning och utveckling, internationella frågor, ökad övergång av Norrköpings 
gymnasister till högre utbildning, attrahera studenter till Linköpings universitet, främja 
utveckling av Campus Norrköping samt främja tillväxt av ett än mer kunskapsintensivt 
näringsliv (Powerpoint-presentation 2011-12-20). 

Noterbart vid de förnyade avtalen är att själva avtalen i sig ges stor betydelse (t.ex. symboliskt 
men även som avgränsande ramar), men att det jämfört med vid starten 2002 efterfrågas mer 
konkreta satsningar och mål. Organisatoriskt uttrycks en vilja att bygga vidare på befintliga 
strukturer, vilket tyder på att den ursprungliga viljan enligt memorandumet från 2004 (se 
ovan) om att stegvis utveckla samverkan också blivit verklighet. Sammantaget kan det 
skönjas en övergång från det ursprungliga fokuset på stora samhällsproblem till en efterfrågan 
på mer konkreta aktiviteter. En av de intervjuade ger en praktisk förklaring till att samarbetet 
får en mer operativ än strategisk roll. 

Samtidigt tror jag det är bra, för att träffas och prata om stora samhällsfrågor då löser 

man ju inte det i den gruppen och det kan dra ut på tiden. Det behöver inte vara någon 

nackdel. Man kan ha bredare diskussioner också men då blir det inte så konkreta 

uppgifter.   

Fallstudien ger inte några indikationer på att parternas respektive formella uppdrag (t.ex. 
lagstiftning, riktlinjer) haft någon betydande roll som motiv till samarbetet. En av de 
intervjuade från Norrköpings kommun menar tvärtom att just avsaknaden av formella uppdrag 
för kommunerna kopplat till samverkan med universitetet gör att olika individers eget 
engagemang får stor betydelse. 

Vi skäller ibland på universitetet för det här med tredje uppgiften, men det är ju inte 

som att det är statuerat i den kommunala sfären heller. Så hade man den typen av roller 

så kanske engagemanget skulle öka, om du hade avsatt tid. Nu måste man hitta i varje 

förvaltning att det här gagnar oss, vi har nytta av det. Då blir det eldsjäleri. Men om du 

har annat att göra, då driver du inte.  

Inför nästa avtalsperiod 

Nuvarande avtalsperiod är slut i och med år 2013, vilket väcker frågan om förnyat avtal inför 
år 2014. En av de intervjuade från kommunen ser en risk att samverkan med universitetet blir 
”förgivettagen” och att det är svårt att motivera till engagemang för ett avtal. 

 

I början var samverkansavtalet helt klart strategiskt. Då var det att bereda in 

universitetet i kommunvärlden, och att bereda in kommunen i universitetsvärlden. Vi är 

strategiska fortfarande. Men vi tar universitetet för givet så här efter femton år. Så att 

man kan inte gå ut och säga ”vi måste samarbeta”, det är inte nytt.  
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En av de intervjuade som varit med sedan det första avtalet arbetades fram menar att 
kommunerna och universitetet är på en ”förändringsresa”. 

…tolv år är en lång tid för ett avtal. Vi gör ju ett omtag varje gång vi diskuterar 

fortsättningen då och inför 2013 när vi ska diskutera om vi ska ha ett nytt avtal eller om 

vi ska knyta ihop det på något annat sätt med FoU eller. Alltså vi har ju många avtal 

med universitetet. Vi har ju kring inkubationer, vi har med CKS, vi har NOSP som 

Norrköpings universitet driver men som är jätteorienterat mot Linköpings universitet. 

Alltså det finns så många, men behövs det en ledningsgrupp för samverkan? Vilken roll 

ska den ha? Det måste vi fortlöpande diskutera. Vad är vårt uppdrag? Vad är vi bra 

på?  

4.2 Ömsesidighet 

Redan i beskrivningen av motiv till samverkan framkommer att ömsesidiga intressen lyfts 
fram när kommunen och universitetet sökt etablera ett så kallat vinna-vinna-förhållande där 
båda parter vinner på samverkan. Men dessutom består ömsesidigheten i att man går utöver 
den egna organisationens specifika behov och finner gemensamma områden såsom hela 
Norrköpings utveckling som en ömsesidig angelägenhet.   

Ömsesidigheten kan därutöver beskrivas på flera plan. För det första genom en beskrivning av 
de avgränsade policyproblem och frågor som parterna samverkar kring, och alltså har ett 
ömsesidigt intresse av. Det tydligaste exemplet är etableringen och den fortsatta utvecklingen 
av Campus Norrköping, men på mer övergripande operativ nivå kan också de gemensamma 
sakområdena för samverkan nämnas (Memorandum, 2004; Lyskraft – broschyr, 2012).  

För det andra kan ömsesidighet beskrivas genom de institutionella former som 
ömsesidigheten tar sig uttryck i, t.ex. avtal. Beslutet att skriva det första samarbetsavtalet år 
2002 beskrivs som en viktig markering av att både universitetet och kommunen såg ömsesidig 
nytta av att samverka kopplat till etableringen av Campus Norrköping. Att samverkan ska 
gynna båda parter understryks av de intervjuade. En av de intervjuade från kommunen 
berättar: 

 

Och då såg man också att man behövde lite dokument som styrde det här också för att 

få den här ömsesidiga nyttan. Kommunen skulle ha nytta av att universitetet placerades 

här och vice versa. Det skulle inte bara vara kommunen som forskningsobjekt. 

 

Det skrivna avtalet får en viktig symbolisk roll som en manifestation av den goda viljan att 
mötas runt utmaningarna kring campus, menar en annan av de intervjuade. Avtalet har också 
en legitimerande roll, i synnerhet för att säkra samverkan på lång sikt (Pfeiffer, 2007). 

4.3 Strukturer för organisation och styrning 

Det redan nämnda samarbetsavtalet är kanske den tydligaste strukturella faktorn för Lyskraft. 
Teorin om nätverksstyrning betonar den informella karaktären på nätverken. Att sluta avtal 
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kan däremot ses som en formalisering av samverkan. Avvägningen mellan formell och 
informell är svårbedömd, det går inte att bedöma som ”antingen eller”. Samarbetsavtalet 
mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet kan som dokument betraktas som ett 
tecken på formaliserad samverkan, samtidigt som de aktiviteter som sker inom ramen för 
parternas samverkan har informell karaktär. Å andra sidan lyfter nätverksteorin fram att 
samverkan är självreglerad och självorganiserad, vilket avtalsskrivning är ett exempel på. 

För ledning, organisation och uppföljning av samverkansavtalet finns en ledningsgrupp som 
har i uppdrag att skapa goda förutsättningar för fördjupad samverkan. I ledningsgruppen ska 
enligt avtal ingå ledamöter från kommunen, från universitetet och från studentkårerna. 
Universitetet utser sina representanter, som ska vara på dekan- och prefektnivå. Kommunen 
utser ledamöter från kommunens olika förvaltningsområden, och dessa ska vara personer på 
förvaltningschefsnivå. Avtalet reglerar också ordförandeskapet i ledningsgruppen, vilket 
innehas i treårsperioder i turordningen kommunen och LiU (LiU har ordförandeskapet 
innevarande period 2011-2013). För respektive part, kommunen och LiU, ska det även finnas 
en projektsamordnare. Inom ledningsgruppen utses ett arbetsutskott (AU) (Lyskraft – Avtal 
för samarbete och samverkan 2011-01-13). 

Ledningsgruppen som mötesplats 

Ledningsgruppen som en återkommande mötesplats uppfattas av de intervjuade som mycket 
viktig. Att regelbundet ses, hålla varandra à-jour om aktuella händelser i respektive 
organisation, att bygga kontakter. Allt detta upplevs som värdefullt.  

Men jag tror att den här ledningsgruppen, detta att vi träffas och pratar med varann 

har ju ett stort inte bara symbolvärde utan också ett praktiskt värde, jag tror att vi kan 

etablera kontakt. Vi bygger nätverk, vi bygger kontakter och det tycker jag är väldigt 

bra med det här initiativet.  

Även studenter från de olika studentorganisationerna är med i ledningsgruppen, vilket upplevs 
som positivt av de intervjuade. Studenterna uppges medverka aktivt i ledningsgruppen. 

Bemanningen av ledningsgruppen med genomgående höga tjänstemän från både kommunen 
och universitetet ses också som en framgångsfaktor. Ledningspersoner med mandat snabbar 
på beslutsfattandet och ger samarbetet status. En ledamot i ledningsgruppen beskriver 
situationen: 

Vi kan ju öppna dörrar. Nackdelen är att vi har en för tajt almanacka. Fördelen är att 

vi kan ta med oss frågor och vi har också mandat att säga ja eller nej, det här kan vi 

eller det här kan vi inte göra.  

Även om det framstår som att fördelarna överväger med att ha personer på höga poster i 
ledningsgruppen, så menar en av de intervjuade att det också kan minska möjligheten att få 
till operativ verksamhet eftersom ledningspersonerna i sin hemorganisation är långt från den 
dagliga verksamheten och inte kan uppmuntra till samverkan i praktiken. 
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Samtidigt betonas hur viktig själva mötesplatsen är. En av kontaktpersonerna säger:  

Det är framgångsfaktorer. Att man måste hålla grytan kokande. Att man har 

kontinuerliga möten för att den personliga kopplingen är jätteviktig. Att det inte är herr 

och fru direktör som gäller utan att det är förnamn och att man kan ringa till varandra. 

Att man känner trygghet i gruppen över tid.  

Engagemanget i ledningsgruppen har koppling till de individer som ingår, att de känner 
engagemang.  

Alla som sitter där har nog varit ganska mycket eldsjälar allihopa. Men jag måste säga 

att man måste tro på det, att det finns en möjlighet. Om du är där för att du är 

kommenderad dit, då är det ingen idé. De har ju ganska snabbt fasat ut sig. De som är 

där tror ju på det. Vi har haft personer som inte är så aktiva, man ser ju det att de inte 

är med på möten och då frågar man vill du inte vara med? Ja men ta in nån annan.  

Förutom den goda stämningen och öppenheten i gruppen, betonar en av de intervjuade att det 
finns en styrning från respektive organisation. 

…så allt som har att göra med ledningsgruppen det är ju på kommundirektörens eller 

kommunstyrelsens uppdrag och så även på rektors uppdrag som vi sitter där. Men sen 

har vi ju ett arbetssätt i ledningsgruppen som lätt gör att vi kan ta in folk vi behöver för 

att kanske skapa mer kunskap. För det handlar ju om att skapa kunskap om varandra. 

Att ordförandeskapet i ledningsgruppen växlar bedöms av de intervjuade som viktigt, av vissa 
rentav nödvändigt för att Lyskraft ska kännas som bådas angelägenhet. 

Projektsamordnare skapar verkstad 

Projektsamordnarna (benämns även kontaktpersoner) hos respektive part uppfattas som 
nyckelpersoner. Deras roll definieras som ”dörren in” till de olika organisationerna. Som en 
av kontaktpersonerna själv uttrycker det, ”min roll är att skapa verkstad”. En av de 
intervjuade menar att de är navet som får till den operativa verksamheten och att samarbetet 
inte skulle fungera utan dem. 

Men de här som jobbar med det lite mer operativt de kan ju hålla ihop det hela i mera 

praktisk mening. Så utan dem skulle det inte fungera på samma sätt. Det skulle nog bli 

lite mer träffas och trivas, och lite mindre operativt. 

Sakområden och Lyskraftsgrupper 

Ett antal sakområden för samverkan är identifierade: (1) Utbildning, (2) Vård och omsorg 
samt socialt arbete, (3) Staden som fysisk miljö, livsrum och politisk arena, (4) Infrastruktur, 
transport, teknik samt (5) Kommunen som miljö för arbete, företagande och kulturliv 
(Lyskraft – Avtal för samarbete och samverkan 2011-01-13). Sakområdena ska vara en 
mötesplats för forskare, studenter, politiker, anställda, medborgare i kommunen och 
näringslivsföreträdare (Lyskraft – broschyr, 2012). Varje prioriterat område har en s.k. 
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sakområdesgrupp (benämns även ”Lyskraftgrupper”) med uppgift att utveckla, genomföra 
och ta initiativ till aktiviteter och projekt i samverkansavtalets anda. Det är 
sakområdesgruppen som definierar mål och syfte med samverkan på sitt område.  I bilaga till 
avtalet 2011-2013 ges ”exempel på samverkansformer” för de olika sakområdena. Här talas 
bl.a. om seminarier, studentprojekt, reflektionsforum mellan forskare och praktiker, 
verksamhetsförlagd utbildning och arbetslivsintegrerat lärande, kommunen som arena för 
empirisk forskning samt kompetensutveckling för parterna (Lyskraft – Avtal för samarbete 
och samverkan 2011-01-13).  

En av respondenterna ser ett värde i att använda Lyskraft och ledningsgruppen för mer 
strategiska gemensamma frågor, än att stimulera till aktiviteter inom sakområdena. 

För drygt tre år sen var det mycket tal om de här sakområdena, man formerade 

grupperna. Man pratade om dem varje gång. Nu har de kommit i skymundan litegrann 

och jag har uppfattat det som att de lever sitt eget liv lite mer. Nu är de inte lika 

dominerande, och det kanske är lika bra för jag tror det är svårt att få fart på de här 

grupperna. Det är egentligen sagt att de ska sköta sig mer själva. Jag började ju med 

att säga att jag tycker ledningsgruppen är viktig och jag uppfattar att vi kommit att tala 

om mer allmänna gemensamma frågor vilket jag tycker är ganska bra. 

Finansiering i liten grad kopplad till avtal 

Till avtalen, som alltså förnyats var tredje år, har endast en blygsam finansiering varit 
kopplad. För innevarande avtal ska parterna tillskjuta 100.000 kr/år under treårsperioden. För 
perioden dessförinnan, dvs. 2008-2010, var motsvarande summa 50.000 kr/år. Det är 
ledningsgruppen som fattar beslut om användning av medlen. Enligt avtalet gäller att 
”Parterna är överens om att samverkan sker inom ramen för de resurser som gemensamt 
beslutats. Det är viktigt att verka för extern medfinansiering av forsknings- och 
utvecklingsprojekt” (Lyskraft – Avtal för samarbete och samverkan 2011-01-13). 
Finansieringsmodellen beskrivs vid en av intervjuerna som att utöver basfinansieringen som 
är inskriven i avtalet, så tas beslut vid sidan av inom varje förvaltning eller andra medel söks 
centralt. Stora projekt (t.ex. kommundoktorander) kan därigenom lyftas in i samarbetet, men 
respektive förvaltning tar ansvar för finansiering och administration. ”Det tycker jag är bra, då 
blir det ingen byråkrati kring det”, menar en av de intervjuade.  

De intervjuade tror inte att ökad medfinansiering kopplat till samarbetsavtalet är en lösning 
som främjar verksamheten på något avgörande sätt. En av ledamöterna i ledningsgruppen 
säger: 

Jag tror inte att det är det som det hänger på. Utan det är att få folk att satsa tid och 

engagemang. Skulle det behövas mer pengar kan man nog krama fram det, men vi gör 

ju inte av med det vi har. Jag tror inte mer pengar ökar aktiviteten. 

 

Det har således gjorts ett medvetet val av parterna i Lyskraft att inte överlåta till 
ledningsgruppen att fatta beslut om ekonomiskt omfattande projekt. Av intervjuerna att döma 
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fattas den typen av beslut inom kommunens eller universitetets ordinarie beslutsstrukturer. Ur 
nätverksstyrningssynpunkt är detta värt att notera, t.ex. med tanke på demokrati, insyn och 
möjligheter till ansvarsutkrävande.  

Andra verksamheter med koppling till Lyskraft 

Parterna betonar även att det pågår flera andra avtalsreglerade samverkansaktiviteter vid sidan 
om Lyskraft. Några exempel är kommunens stöd till studentkårernas arbete, Institutet för 
forskning och migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Visualiseringscentrum, 
forskningssamarbetet HELIX – Managing Mobility for Learning, Health and Innovation, 
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) samt Hälsans nya verktyg (Lyskraft – 
broschyr, 2012). Dessa verksamheter lyfts fram som informationsärenden i många 
minnesanteckningar, men är alltså inte finansierade eller styrda via Lyskraftavtalet 
(Minnesanteckningar sammanträden nr 53 2011-12-07; nr 54 2012-02-09). Det kan även 
noteras att Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är representerade i 
ledningsgruppen. En skillnad mot Lyskraft är att det i flera av de andra avtalen ingår 
ytterligare kommuner eller andra aktörer, dvs. Norrköpings kommun och Linköpings 
universitet är bara två bland flera parter. Men i frågor som rör Lyskrafts två parter kommer 
ärenden upp på ledningsgruppens möten som information. När det gäller den s.k. 
Jobbkommissionen skrivs t.ex. följande i verksamhetsberättelsen för år 2011: ”Information 
om Jobbkommissionen uppdrag och verksamhet under 2011 har lyfts vid flera av 
ledningsgruppens möten, eftersom ett av de fyra huvudområdena är att utveckla Linköpings 
universitet – Campus Norrköping” (Summerad verksamhetsberättelse för Lyskraft 2012-01-
11).  

Mångfalden av sammanlänkade projekt och verksamheter med delvis samma 
samverkanspartners väcker frågor kring nätverksstyrningen, i synnerhet i vilken utsträckning 
det går att med tydlighet avgränsa en verksamhet. Å andra sidan nämns åtminstone i 
Lyskraftssammanhanget att det är just den återkommande mötesplatsen som är den stora 
tillgången, med tanke på möjligheten till informationsutbyte kring olika frågor. 

De intervjuade berättar om två nya satsningar som initierats av Norrköpings kommun. Det 
handlar dels om den ovan nämnda s.k. Jobbkommissionen och dels om en FoU-fond. 
Jobbkommissionen startade 2011 som en kraftsamling mot arbetslösheten i Norrköping. 
Kommissionen består av politiker och tjänstemän från Norrköpings kommun, representanter 
från näringslivet, fackliga organisationer, Arbetsförmedlingen och Linköpings 
universitet/Campus Norrköping. Ett av Jobbkommissionens huvudområden är Campus 
Norrköping (Jobbkommissionen – strategidokument 2011-10-24).  FoU-fonden består av 20 
miljoner kronor som avsatts från kommunstyrelsen av kommunens överskott för att stödja 
Linköpings universitet (http://www.norrkoping.se/organisation/ekonomi/nffou/). Några av de 
intervjuade ser en möjlighet att använda Lyskraft som plattform för arbetet med FoU-fonden, 
t.ex. genom att göra en koppling till sakområdena och Lyskraftsgrupperna. En första utlysning 
sker i september 2012.  
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4.4 Resultat och effekter av samverkan 

Den utvärdering som gjordes 2007 slog fast att två slags effekter av samarbetet kunde avläsas 
– dels synliga effekter som genomförda projekt, dels ”framtidseffekter” som skapat 
förutsättningar för framtiden för både samverkan och för Norrköping som stad (Pfeiffer, 
2007). Detta är en användbar uppdelning även idag. Det går att utläsa s.k. ”framtidseffekter” i 
studien, t.ex. i form av de goda och förtroendefulla relationer som lyfts fram.  

Dessutom kan själva samverkan i sig ses som ett resultat, dvs. att det skapats strukturer (t.ex. 
ledningsgrupp, regelbundna mötesplatser) som fungerar som plattform för samverkan. I en 
presentation gjord december 2011 av Norrköpings kommuns samverkan med Linköpings 
universitet framkommer att samverkansavtalet Lyskraft ska stimulera/inspirera till samverkan, 
stödja/fördjupa samverkan, ”styra” mot områden – leda arbetet mot områden som är särskilt 
viktiga att samverka inom, sprida/förankra möjligheter till samverkan samt studentmedverkan 
– studentuppdrag och studentprojekt (Powerpoint-presentation 2011-12-20).  

Torfing et al. (2012) diskuterar olika sätt att mäta resultat av nätverksstyrning, t.ex. genom 
uppföljning av aktiviteter i förhållande till uppsatta mål eller av nya, innovativa sätt att 
bedriva offentlig verksamhet. Men de betonar också framför allt legitimitetsskapande som ett 
viktigt resultat av nätverksstyrning, ”Perhaps the most important of these outcomes is the 
creation and maintenance of legitimacy for the existing governance system” (a.a.s 83). I fallet 
Lyskraft är detta ett av de tydligaste resultaten av det mångåriga samarbetet.  

Det som ovan benämns ”synliga effekter” kan jämställas med de konkreta aktiviteter som sker 
utifrån beslut i Lyskraft och med basfinansiering ur Lyskrafts medel (vilket inte i detalj 
studeras i den här uppsatsen). Ett ”gott exempel” på verksamhet som lyfts fram av de 
intervjuade är de s.k. studentsamarbeten som initierats och finansieras genom Lyskraft. Det 
rör sig både om verksamhetsinitierade uppdrag som studenter får utföra mot ersättning, och 
om uppdrag som studenterna själva tar initiativ till inom eller utom ordinarie kurs (Summerad 
verksamhetsberättelse för Lyskraft 2012-01-11). En av kontaktpersonerna berättar om 
bakgrunden till satsningen på studentsamarbeten: 

Delvis var det ju så att vi visste att vi behövde framtida rekrytering och kunskapen om 

kommunal verksamhet var inte så jättestor. Samtidigt skulle studenterna enligt Bologna 

bli anställningsbara. Och då försökte vi från båda håll börja titta på det, om vi kan få 

igång nånting. 

Det förekommer även verksamhet kopplad till internationalisering och vänorter. I synnerhet 
med nordiska vänorterna Odense, Tammerfors och Trondheim med vilka det också sker 
utbyten årligen.  

Den samlade bilden av hur den operativa verksamheten kopplad till Lyskraft ser ut, är att det 
finns gemensamt finansierad och styrd verksamhet i form av t.ex. studentprojekt, men att det 
också finns verksamhet som initierats via Lyskraft som finansieras och utförs inom 
kommunens eller universitetets ordinarie organisationer. Det kan bl.a. förklaras av att parterna 
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inte lagt någon stor finansiering som ”pott” i Lyskraft, utan att det måste lösas på annat sätt. 
Slutsatsen av detta är att Lyskraftsgrupperna har en roll som igångsättare, men inte 
nödvändigtvis som utförare. Det för tankarna till Hertting (2003) och den del av hans 
definition av nätverksstyrning som lyder (aktörer som vill) ”öka sin implementeringskapacitet 
med maximalt bibehållen autonomi” (a.a.s 51). En av de intervjuade önskar också att den 
operativa verksamheten inte var så knuten till ledningsgruppen. 

Jag skulle önska att det operativa kom längre ut i organisationen. Det ska ligga 

närmare den dagliga verksamheten. 

Sammantaget är det svårt att ur perspektivet nätverksstyrning tänka sig samverkan som drivs 
år från år utan att skapa något resultat eller effekt. Som framgick i de definitioner av 
nätverksstyrning som citerades i kapitel två så är det en väsentlig del av hela konceptet 
nätverksstyrning, att de gemensamma aktiviteterna ska bidra till produktionen av offentlig 
nytta. 
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5 Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Inledningsvis formulerades den övergripande frågeställningen Hur styrs och organiseras 

samverkan mellan universitet och kommun? Med den utgångspunkten formulerades sedan 
fyra konkreta frågor: (1) Vilka motiv har aktörerna att samverka? (2) På vilket sätt uttrycks ett 
ömsesidigt beroende och intresse? (3) Vilka strukturer har aktörerna valt att använda för att 
organisera nätverket, t.ex. mötesformer och regelverk? (4) Vilka olika resultat har samverkan 
bidragit till att nå?  

Fallstudien visar att motiven till samverkan ligger i linje med nätverksteorins betoning på vilja 
till gemensam problemlösning. Vidare att samverkan utvecklas på aktörernas eget initiativ, 
med frivilligt deltagande och i former som de själva väljer. Det ömsesidiga beroendet och 
intresset visar sig inte minst genom ett samarbetsavtal mellan parterna där man förbinder sig 
att skapa goda förutsättningar för kunskapsutveckling och kunskapsuppbyggnad, samt att 
bidra till utvecklingen av goda forsknings- och utbildningsmöjligheter och att skapa goda 
långsiktiga relationer inom och mellan parterna. Konkret finns ett ömsesidigt intresse av att 
utveckla Campus Norrköping och studenternas förutsättningar att dels bedriva studier och dels 
komma ut i arbetslivet. Parterna talar också om ett så kallat vinna-vinna-förhållande där båda 
vinner på samverkan och att man utöver den egna organisationens specifika behov finner 
gemensamma områden för utveckling som en ömsesidig angelägenhet.   

I frågan om strukturer så betonar teorin om nätverksstyrning den informella karaktären på 
nätverken. Mot den bakgrunden kan man fråga sig om samarbetsavtal kan ses som en 
formalisering av samverkan som ligger utanför nätverksstyrningen. Det är svårt att göra någon 
entydig avvägning mellan formell och informell i detta sammanhang. Samarbetsavtalet mellan 
i detta fall Norrköpings kommun och Linköpings universitet kan som dokument betraktas som 
ett tecken på formaliserad samverkan. Utöver samverkansavtalet tar sig nätverksstyrningen 
uttryck i funktioner som ledningsgrupp, kontaktpersoner, sakområden etc. Sist men inte minst 
kopplas också finansieringen till avtal mellan parterna. Ekonomiska styrmedel tycks samtidigt 
spela en mindre roll, det finns bara en mindre finansiering kopplad till avtalet och parterna är 
eniga om att finansiering av gemensamma aktiviteter får lösas genom antingen ordinarie 
verksamhet i kommunen eller universitetet alternativt genom att söka externa medel. 
Slutsatsen är att nätverksstyrningens informella karaktär och betoning på informella relationer 
inte betyder att man saknar strukturer för samverkan organiseras.  

När det gäller struktur kan också noteras att både kommunen och universitetet ingår i en rad 
andra verksamheter, som diskuteras vid de gemensamma mötena men som inte sker inom 
ramen för samarbetsavtalet. Det visar på en överlappning mellan olika nätverk och 
samverkansprojekt i den region där kommunen och universitetet verkar. 

Vad beträffar frågan om resultat och effekter av samverkan så finns det en rad konkreta 
exempel som lyfts fram av de medverkande i fallstudien och som syns i dokumentationen av 
samarbetet. Ett exempel är de s.k. studentsamarbeten som initierats och finansieras genom 
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Lyskraft. Inte minst har samarbetet lett till att lojalitet och förtroende byggts upp mellan 
kommunen och universitetet. Det talas om s.k. ”framtidseffekter”.  

Mötesplatser är ett nyckelord som både kan beskrivas som struktur och resultat. Samverkan i 
det valda fallet organiseras i form av regelbundna mötesplatser för personer med höga 
positioner och därtill hörande befogenheter, och att dessa mötesplatser karaktäriseras av 
öppenhet och prestigelöshet. Parterna sätter ett stort värde på att genom mötesplatserna utbyta 
aktuell information, och på så sätt ”öppna dörrar” för nya kontakter och aktiviteter både 
utifrån beslut i ledningsgruppen och separat från ledningsgruppen.  

5.1 Avslutande reflektioner 

De möjligheter som formaliserad samverkan i det studerade fallet medför är att det lägger en 
grund för gemensamma aktiviteter som tar form i operativ verksamhet i respektive 
organisation, att det finns ett symbolvärde för de inblandade, att det gör det möjligt att dela på 
resurser i form av kompetens hos ledningspersoner samt att parterna ser ett värde i att 
samverkan innebär regelbundet anordnade mötesplatser för informationsutbyte utan att 
fokusera så mycket på resultat. Av sådana faktorer som brukar nämnas som fördelar med 
nätverksstyrning, saknas i fallet Lyskraft (inom ramen för vad som framkommit i studien) 
tydliga exempel på nya, innovativa lösningar på komplexa samhällsproblem. Som tidigare 
forskning visar kan det samtidigt ifrågasättas om det är rimligt att förvänta av den här typen 
av nätverk eller partnerskap kan ta fram sådana lösningar (Gustavsson, 2008). 

De problem som kan utläsas av studien är att det är svårt att upprätthålla engagemang på sikt 
(när de policyproblem som var i fokus från start inte längre lika högaktuella), att det kan vara 
svårt att visa upp tillräckligt konkreta resultat, att parternas engagemang i samverkan delvis är 
beroende av nyckelpersoner/eldsjälar, att parallella samverkansgrupperingar där både 
kommunen och universitetet ingår konkurrerar om resurser och uppmärksamhet samt att det 
finns risk att det sociala umgänget (”trivseln”) tar överhand över de strategiska diskussionerna 
i ledningsgruppen. Jämfört med de nackdelar eller problem som brukar framhållas med 
nätverksstyrning känns några saker igen i fallet Lyskraft, t.ex. utmaningen att skapa 
långsiktighet.  

Lärdomen från studien är att samverkan i den form som valts i fallet Lyskraft har stor 
betydelse som plattform, men att mindre fokus läggs på såväl implementering av åtgärder som 
konkreta resultat. Istället är det stora värdet med samverkan att genom framför allt 
regelbundna mötesplatser lägga grunden för konkreta samverkansaktiviteter i nästa led, på 
operativ nivå i respektive organisation. Det är en lärdom som är användbar för liknande 
samverkansinitiativ. Förväntningarna på resultat kan bli mer inriktade på policyskapande, än 
på implementering. Detta ligger i linje med vad t.ex. Wistus (2010) lyfter fram då hon betonar 
att det är viktigt att förstå ”kopplingarna mellan ordinarie verksamhet i driftsorganisationen 
och utvecklingsarbetet i utvecklingsorganisationen” (a.a.s 42). Framför allt visar det sig att 
förtroende, tillit och lojalitet kräver tid att byggas upp men när det väl är etablerat så har det 
stor betydelse. Samtidigt är en annan lärdom vikten av att regelbundet identifiera vilka de 
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ömsesidiga intressena av samverkan är, för att inte hamna i en situation där samverkan ska 
ske av lojalitet till den andra parten. I en sådan situation kan det ifrågasättas om frivillighet, 
ett av nätverksstyrningens grundbegrepp, fortfarande föreligger.  

5.2 Fortsatt forskning 

Nätverksstyrning som teoretiskt perspektiv var användbart för att förstå organisation och 
styrning av samverkan genom att ta fram frågeställningar och att beskriva Lyskraft. 
Perspektivet underlättar att på kvalitativa grunder få en bild av hur samverkande aktörer 
upplever t.ex. ömsesidighet, gemensamma problem eller informella samarbetsformer. Som 
teoretiskt perspektiv finns det samtidigt brister, t.ex. att det skulle krävas mer fördjupad 
analys för att verkligen förstå faktorer som ömsesidighet och frivillighet som är subjektiva 
värden. Användningen av teorin ställer också krav på tidsmässig avgränsning, att t.ex. 
beskriva hur ömsesidighet definieras och utvecklas över tid då det är kontextberoende och 
individberoende. I synnerhet avvägningen mellan ”formellt och informellt” skulle kunna 
studeras närmare i en fördjupad studie.  

Ett annat förslag på fortsatt forskning är att inte utgå från aktörerna i en 
samverkanskonstellation, utan att välja ett komplext område (t.ex. kompetensförsörjning) och 
med det som utgångspunkt kartlägga överlappande nätverk av aktörer som engagerar sig i 
frågan i en kommun eller ett län. Fortsatt forskning vore även intressant kring metastyrning, 
dvs. att studera närmare vilka förutsättningar i form av t.ex. lagstiftning och andra styrmedel 
som staten använder för att främja utveckling av nätverksbaserad samverkan mellan 
kommuner och högskola. Även verksamheternas eller brukarnas perspektiv på samverkan 
skulle kunna studeras, t.ex. kopplat till hur kedjan mellan beslutsfattande och implementering 
i gemensamma aktiviteter upplevs. Vidare vore det intressant att jämföra Lyskraft med andra 
liknande fall i en jämförande fallstudie. Ett tänkbart område att fördjupa sig i inom en sådan 
jämförande fallstudie är förekomsten av parallella styrsystem, dvs. att beslut fattas mellan 
parter i nätverk (governance) men att aktiviteter genomförs inom ramen för parternas 
ordinarie verksamhet (government), och vilka eventuella konflikter det kan medföra. 
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Bilaga   

Intervjuguide för intervjuer med representanter för Lyskraftsamarbetet 2012  

 
INLEDNING 

(Berätta att jag läst bakgrundsmaterial, t.ex. avtal, och att frågorna delvis tar utgångspunkt i 
detta) 
1. Kan du beskriva Lyskraft-samarbetet (för någon som inte tidigare hört talas om det)? 
2. Vilken är din roll i Lyskraft? 

 
ORGANISATION 

3. I avtalet om Lyskraft har parterna kommit överens om att det ska finnas en ledningsgrupp 
med ett sekretariat och att varje part ska ha en projektsamordnare. Kan du berätta hur det 
fungerar i praktiken? (Ledningsgruppens roll, sekretariatets funktion, projektsamordnares 
roll/funktion.) 

4. I avtalet nämns också ”sakområdesansvariga”. Kan du berätta om de sakområdesansvarigas 
roll? 

5. Finns det någon annan del av organisationen kring Lyskraft du vill nämna? Beskriv deras 
roll. 

6. Finns det några andra viktiga samarbetspartners utanför er egen organisation som har 
betydelse för Lyskraft? Beskriv deras roll. 

 
LEDNING OCH STYRNING 

7. Ni har ett övergripande avtal om Lyskraft. Finns det andra styrande dokument? Vilken 
betydelse har dessa dokument? 

8. Kan du beskriva hur projekten i Lyskraft kommer till? (Vem tar initiativ? Vem beslutar? 
Vem genomför?) Om du vill kan du ge ett exempel. 

9. Ni har ett ordförandeskap som växlar i treårsperioder. Hur påverkar det ledningen och 
styrningen av arbetet? 

10. I större samverkansprojekt finns ofta nyckelpersoner som har stor betydelse för 
verksamheten, ibland talas det om eldsjälar. Vilka anser du vara nyckelpersoner för 
Lyskraft? Varför är dessa personer ”nyckel” personer? Hur skiljer sig deras roll från övriga 
projektmedarbetares? 

 
RESULTAT OCH UPPFÖLJNING 

11. Hur följer ni upp verksamheten inom Lyskraft?  
12. Finns det andra resultat av samarbetet än de som tas upp i de årliga uppföljningarna, som du 

skulle vilja lyfta fram? Vilka? Beskriv. 
 
ÖVRIGT 

13. Hur mycket pengar omfattar verksamheten i Lyskraft? (Utöver det som tas upp i avtalet som 
grundfinansiering.) 

14. Har ni några förebilder i Sverige eller internationellt? Beskriv. 
15. Vad är framgångsfaktorerna för Lyskraft? 
16. Vad skulle Lyskraft behöva utveckla för att bli hållbart på lång sikt? 

 

 


