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Abstrakt 

 

 

Det är en spännande tid vi lever i där samverkan antas vara strategin för att lösa 

problem med klimathot, hälsopolitik och hållbar samhällsutveckling. I 

samverkansplattformen Samhällskontraktet samarbetar Västerås stad, Eskilstuna 

kommun och Mälardalens högskola för att bidra till en regional utveckling.  Den här 

fallstudien har fokuserat på styrgruppen för Hållbar samhällsutveckling i 

Samhällskontraktet utifrån teoribildning om nätverksstyrning. Syftet med uppsatsen 

har varit att bidra till en ökad kännedom och förståelse för hur aktörer samverkar kring 

komplexa samhällsproblem. 

 

Resultaten från fallstudien visar på - i linje med teoribildningen kring nätverksstyrning 

– om politikens förändrade roll. Konkret innebär detta att det är inom ramen för 

samverkan som policyproblem prioriteras och avgränsas. Till följd av detta försvåras 

ansvarutkrävande enligt den traditionella parlamentariska styrningskedjan. Den 

samverkan som sker mellan aktörerna i Samhällskontraktet har inslag av förhandlingar 

mellan tjänstemän och forskare, vilket bidrar till ett personberoende. Studien bekräftar 

den forskning som tidigare gjorts gällande nätverksstyrning om att den inte gör det 

möjligt att kräva ansvar av politiker då beslutskedjan bryts horisontellt. Frågan om 

vem som ska hållas ansvariga för de beslut som i slutändan rör medborgarna står 

därmed fortfarande utan svar.  
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Förord 

 

Det blir, kort sagt, inte alltid som man tänkt,  

                                     men det kan bli bra ändå (Bo Rothstein, 2002, s. 79). 

 

 

 

Inte lite har skrivits i ett förord för att beskriva uppsatsskrivandets vedermödor i dess 

slutfas. För egen del, vilket Rothstein i citatet berör, har tankarna varierat mellan att 

det inte alltid blir som man tänkt, till: varför blev jag inte ekonom med dess rationella 

syn på en perfekt marknad. Åtminste där kan ju förnuftiga val göras. Kanske är denna 

liknelse alltför obegriplig. Kanske är det precis som kärlek, att den är lättare att 

uppleva, än att definiera och mäta. 

 

För de som hjälpt mig att inte försumma min egen logik i nätverkens mångfacetterade 

nät vill jag rikta min tacksamhet. Först och främst vill jag tacka respondenterna som 

tog sig tid att låta sig bli intervjuade, i synnerhet Cecilia Vestman, som även bistått 

med värdefull data. Tack också till Terence Fell som läst tidigare utkast och bidragit 

med värdefulla kommentarer. Tack också till mina övriga kollegor på akademin som 

tålmodigt stått ut med mig i min uppsatsskrivande under det dagliga arbetet. Slutligen 

vill jag tacka min handledare Astrid Fell som varit en stor inspirationskälla och som 

bidragit med skarpa kommentarer under resans gång. Tack Astrid! Med detta sagt 

föreligger eventuella fel enbart mig själv. 

 

 

 

Västerås i november 2013. 

Josef Qaderi 
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1. Organiserad samverkan för regional utveckling 

Ännu ett modeord har gjort entré på den akademiska forskningskartan. Vare sig det 

handlar om klimathot, demokratipolitik eller folkhälsa tycks samverkan vara lösningen 

på problemet. Ett exempel på samverkan för regional utveckling är 

”spetssamverkanscentret” Samhällskontraktet (SK); där de medverkande aktörerna, 

Västerås stad, Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola (MDH), tänker stärka 

sina möjligheter att bland annat höja kompetensen hos regionens medborgare genom 

att ha en tydlig koppling mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft, vilket ska 

öka orternas attraktionskraft (Verksamhetsplan 2010). Att komplexa organisationer 

med så vitt skilda uppgifter, funktioner och traditioner ska samarbeta för att lösa 

komplexa problem är inte oproblematiskt. Det är heller inte alltid klart vem som driver 

på denna utveckling mot samverkan. För att belysa och analysera 

samverkansinitiativet Samhällskontraktet utgår uppsatsen ifrån en statsvetenskaplig 

teoribildning om nätverksstyrning. En egenskap med nätverksstyrning är att den tar 

hänsyn till olika aktörers ömsesidiga relation. En annan är att den vilar på en tilltro till 

de medverkande aktörerna att trots sina olika intressen etablera ett samarbete och 

handla på ett sätt som även gynnar andra (Hertting 2003, s. 41). Den vetenskapliga 

kopplingen är att utforska om och i sådana fall hur tre aktörernas samverkan kan ses i 

ljuset av nätverksstyrning.  

1.1 Samverkan som lösning på komplexa problem 

Samverkan har de senaste åren i den offentliga debatten och utredningar kommit att ta 

allt större plats (Hertting 2003; Hertting & Vedung 2009; Hedlund & Montin 2009, s. 

7). Den gängse bilden är att medborgares, tjänstemäns, politikers och organisationers 

samverkan kan leda till att en rad samhällsproblem löses, både effektivare och mer 

demokratiskt (Johansson & Rydstedt 2010, s. 28f; Hedlund & Montin 2009, s. 21). 

Även andra (Hörnemalm 2008, s. 1; Wistus 2010, s. 53) betonar att samverkan har 

setts som en organisatorisk lösning på komplexa problem. I takt med den 

strukturomvandling och arbetskraftsbrist innebärande svårigheter att hitta rätt 

kompetens, som präglar dagens samhälle, är kraven höga på att offentlig sektor arbetar 

tillsammans med näringslivet (Tillväxtverket 2009). Samverkan kan därmed vara 

något som öppnar upp för en utveckling av den offentliga verksamheten (Wistus 2010, 

s. 53).  Andra motiv som framförs för samverkan är att kommunerna kan minska på 

resursanvändningen för de kommunala verksamheterna (Gossas 2006, s. 39). En första 

fråga är varför det är högskolans roll att bidra till att samverka för en regional 

utveckling och en andra fråga är vem som gett dem denna uppgift. 
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Mellan olika aktörer inom den kommunala sfären har samverkan kommit att öka i 

omfattning. Samarbete sker inom olika samverkansprojekt och inom flera sakpolitiska 

områden, exempelvis hållbarhetspolitik, klimatpolitik, demokratipolitik och 

folkhälsopolitik sker samverkan som är formaliserad, d.v.s. att det föreligger ett avtal 

för de berörda parterna att ta hänsyn till (Hedlund & Montin 2009, s. 18). På en 

konkret nivå kan samarbetet ta sig uttryck i gemensamma nämnder, projekt och avtal; 

till mer lösliga och icke formaliserade nätverk (Hedlund & Montin 2009, s. 25).  

Det finns på flera håll exempel på lärosäten och kommuner eller regioner som valt att 

formalisera sin samverkan (Sveriges kommuner och landsting 2013; Gossas 2010; 

www.fouvalfard.se). Sedan 1997 genom Högskolelagen (SFS 1992:1434), har 

lärosätena jämte att bedriva forskning och utbildning fått samverkan som en ytterligare 

huvuduppgift. Enligt lagen ska lärosätena samverka med det omgivande samhället. De 

ska informera om sin verksamhet och verka för att skapa värde i det 

forskningsbaserade fältet. Det kan exempelvis handla om att utveckla 

forskningsbaserad utbildning. Detta är också något som går att finna i Mälardalen 

högskolas forskningsstrategi. I den slås fast att Samhällskontraktet utgör en del i 

MDH:s forskningsstrategi. Forskningsstrategin är att förena samproduktion (ex. med 

kommuner), internationalisering (ex. med företag) samt akademisk excellens 

(forskning). Dessa tre nyckelfaktorer ska bidra till värde och nytta (Forsknings- och 

utbildningsstrategi 2013-2016). Samhällskontraktet utgör ett sådant exempel på 

samarbete där samverkan är formaliserat och som sträcker sig över flera sakpolitiska 

områden. Utbildning och Hållbar samhällsutveckling (HSU) utgör exempel på 

sakpolitiska områden inom vilka Samhällskontraktet avser verka. Det handlar således 

om en statlig styrning för att få olika organisationer att samverka för att lösa problem 

på regional nivå. 

Den samverkan som sker mellan kommuner och högskolor/universitet utgör en i raden 

av förändringar som kommit att ske, där den offentliga sektorn under de senaste 

decennierna genomgått en rad av förnyelser, vilket har medfört att olika 

förvaltningsdoktriner kommit att överlappa varandra. Denna ”våg av 

förvaltningsförnyelse” förskjuter den traditionella parlamentariska styrningskedjan 

mot en mer sektorsövergripande och horisontell styrning som sker inom nätverk och 

styrs genom samordning (Hertting & Vedung 2009, s.31f; Pierre & Sorensen 2012). 

Hertting och Vedung (2009, s. 56) talar om mål- och resultatstyrning, brukarstyrning 

och nätverksstyrning som tre typer av förvaltningsförnyelser. Till skillnad från den 

traditionella styrningskedjan som bygger på en fixerad hierarkisk ordning med 

avgränsade organisationer bygger nätverk även på icke-hierarkiska relationer med 

aktörer från både offentlig, privat och ideell sektor. De samverkansområden som dessa 

aktörer samverkerar inom bygger istället på ett samarbets- eller partnerskapstänkande 
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(Hedlund & Montin 2009, s. 30f; Wistus 2010, s. 12). Vilket innebär att aktörerna till 

viss grad själva bestämmer kring reglerverk, styrning och organisering. 

Som en aktör för regional utveckling har lärosätenas roll med kunskapsutveckling och 

innovation kommit att framhävas allt mer (Johansson & Rydstedt 2010, s. 17ff). 

Kommuner och högskolor spelar en viktig roll när det gäller att mobilisera resurser för 

att utveckla en långsiktig konkurrenskraft nationellt, regionalt och lokalt. I synnerhet 

spelar den regionala utveckling en större roll, varför en lyckad samverkan för 

kommuner och högskolor är en angelägen företeelse (Christensen & Kempinski 2004, 

s. 15ff). Trippelhelix-modellen kan i sammanhanget användas för att beskriva hur 

lärosätena i egenskap av regionala kunskapsmiljöer bedriver tätare sammarbeten med 

näringslivet i regionen. Trippelhelix innebär att olika aktörer med skilda roller och 

arenor integreras för att förstärka sina egna möjligheter att lyckas genom samverkan. 

Integreringen visar även på hur de olika aktörerna samordnar sina resurser för att 

stärka innovationsförmågan och skapa tillväxt (Christiansen & Kempinski 2004, s. 25, 

222; Jakobsson 2007, s. 32). SK utgör ett sådant exempel på hur integrering sker 

mellan olika aktörer för att skapa förutsättningar för tillväxt och innovation 

(Verksamhetsplan 2010). 

1.1.2 Centrala begrepp 

I litteraturen kring nätverksstyrning förekommer en rad begrepp som används i 

uppsatsen. I följande stycke definieras dessa samt hur de används i studien.  

Goverment – Den traditionella formen för samhällsstyrning med formella politiska 

beslutsorgan. Staten och kommun som institution ses som avgränsade och homogena 

anordningar som verkställer policy. Dessa i sin tur centralstyr organ på längre nivåer 

att genom målformuleringar, regler, rutiner och kontroll verkställa policy. (Fell 2008) 

Governance – Ses som en ny form av styrning som erbjuder en öppnare och mindre 

hierarkisk form för hur samhället ska styras. Den antas erbjuda en flexiblare form för 

koordinering mellan aktörerna (Sørensen & Torfing 2007) 

Metastyrning – Är ett perspektiv på hur man på ett effektivit och legitimt sätt kan 

hantera alla självreglerade nätverk uppifrån. Metastyrning kan förstås utifrån 

exempelvis hur en regering, en kommun eller någon annan aktör påverkar och 

influerar de annars självreglerade nätverken. Hur dessa former ser ut kan skilja sig från 

de att regering eller kommuner exempelvis sammanför aktörer som de tycker är 

relevanta för att skapa ett nytt nätverk (Sørensen & Torfing 2007). 

Nätverk - Nätverk är organisationer som har en struktur bestående av definierade 

aktörer där det finns en relation aktörerna emellan. Det finns även en viss dagordning 

samt mål för aktörerna och nätverkets arbete (Sørensen & Torfing 2005, s. 13). 
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Nätverksstyrning – Nätverksstyrning handlar då om hur dessa aktörer som bildar ett 

nätverk fungerar och arbetar. I nätverket kommer således aktörerna överrens om 

exempelvis vilka regler som gäller för deltagarna. Styrning av nätverk handlar om hur 

aktörerna handlar för att skapa samsyn kring problem men även hur man genom 

gemensamma handlingar kan nå resultat och lösningar (Sørensen & Torfing 2005, s. 

12f). 

Styrningsnätverk - Handlar om att nätverk där aktörerna kommer från både offentlig 

och privat sektor och där de är självorganiserade och ömsesidigt beroende av varandra, 

tillskilland från den traditionella styrningen med en formaliserad, hierarkisk och 

lagreglerad styrning. (Sørensen & Torfing 2005, s. 11ff) 

Koordingering - Handlar om att anpassa saker till varandra. Det handlar om relationer 

mellan olika aktörers beslut, strategier och handlingslinjer (Hertting 2003, s. 45). 

Samverkan – Är en form av koordinerad aktivitet utifrån organisationerna/aktörerna att 

tillsammans lösa uppgifter som de inte kan uppnå på egen hand (Andersson, R 2010). 

Kooperativ aktör – kooperation betyder sammarbete eller sammanslutning. Aktörerna i 

kooperativet finns i organiserade grupper såsom företagare, fackföreningar och andra 

organiserade intressen med makt där organisationernas intressen företräds i de 

politiska besluten.  

Institution – Med institution avses i denna studie de formella och informella regler 

som vägleder mänskligt handlande (Fell 2008, s. 6). 

Konstitutionell nivå – Lagar och förordningar som styr aktörernas 

koordineringsmekanism. 

Policy – Utgörs av en samling formella regler som bygger på en uppsättning av idéer 

och deras praktiska handlande i institutionella arrangemang (Fell 2008, s. 6).  

1.2 Problemformulering 

För att lösa komplexa samhällsproblem antas nätverksstyrning erbjuda ett komplement 

till den hierarkiska och marknadsmässiga styrningen.  

Fell (2008) har i sin avhandling berört och problematiserat demokratiaspekten och 

dess relation med nätverksstyrning. Hon har ställt frågor om hur man utkräver ansvar i 

den representativa demokratins organisering kontra nätverksstyrning. I den 

representativa demokratin är kärnan mandatgivande till politikerna och 

ansvarsutkrävande i efterhand. Mellan valen har dock medborgarna en mer 

tillbakadragen roll. Det är i kölvattnet av den representativa demokratins 

tillkortakommanden att tillgodose medborgarnas behov av ett aktivt deltagande som 

tillkomsten av nätverksstyrning som en inkluderande styrning av politik kan ses. 
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Medborgarna kan via nätverksstyrning vara med och påverka, vilket bidrar till ökad 

legitimitet. Därmed ökar incitamenten för att investera pengar, personal och kunskap i 

förenade satsningar (Sørensen & Torfing 2007, s. 1ff; Löfgren 2010 ). Den inbjuder till 

en ökad möjlighet för medborgarna att vara med i policyprocessen, därmed är tanken 

att medborgarnas tolerans och acceptans ökar för utfallet (Fell 2008, s. 41f).  

I offentliga projekt där samverkan sker mellan olika aktörer (stat, myndigheter, 

kommuner, ideella föreningar etc.) menar Hertting (2003) att det finns en balansgång 

mellan ett effektivt genomförande av de politiska målsättningarna och att säkra en 

demokratisk förankring av politiska beslut. Hur det demokratiska underskottet ska 

garanteras i nätverksstyrning där den representativa demokratin utgångspunkt är lika 

inflytande över staten är ett av nätverksstyrningens dilemman (Fell 2008, s. 41-45). 

Nätverksstyrningens kan medföra att olika aktörer får olika inflytande över staten, 

vilket bidrar till alla medborgarna inte får lika stort inflytande i politiken. På sikt kan 

detta leda till att en elit styr och dess särintressen företräds (Fell 2008, s.45). Den 

offentliga politikens deltagande främjar samverkan, samtidigt som det undergräver det 

civila samhällets självständighet, och i förlängningen dess funktion i demokratin 

(Hertting 2006, s. 11). Hysing och Olsson (2012) belyser detta kopplat till 

tjänstemannens förändrade roll i politiken och framhåller fem faser i policyprocessen 

där tjänstemännen, till skillnad från vad den traditionella policymodellen säger, har en 

vida viktigare roll i att genomföra beslut. Bland annat framhåller de tjänstemännens 

initiativmakt där de med sina sakkunskaper inom respektive område har en fördel över 

politikerna. En annan är formulering av visioner och vaga mål som omvandlas till 

konkreta frågor (Hysing, E & Olsson, J 2012, s. 20f). 

Sørensen och Torfing (2005) och Fell (2008) betonar emellertid att nätverksstyrning 

inte ska ses som ett hot mot den representativa demokratins utformning, utan snarare 

som ett inslag i hur man kan utveckla nya demokratiformer. Den förändrade roll som 

politiker och tjänstemän får genom dessa nätverk leder till att tjänstemän ibland måste 

ta egna initiativ för att därefter invänta politikerna reaktion. För politikerna innebär 

den nya rollen att de i allt högre grad formulerar övergripande mål.  Det finns dock 

problem med nätverksstyrning att i och med att nätverken kan vara informella kan det 

bli svårt eller till och omöjligt att fastsälla hur och av vem som beslut fattas och vem 

som ska hållas ansvarig.  Även om nätverksstyrning inte är ett hot mot demokratin kan 

frågan om vem som egentligen styr ställas (Fell 2008, s. 46f).  

Organisering av samvekan sker i nätverk där projekt är ett vanligt inslag. Nätverk kan 

bygga på lösa och oorganiserade former, men också vara organiserade, vilka sker inom 

s.k. partnerskap där de omfattas av ansvarsutkrävande, samförstånd, delade 

risktagande och bindande åtaganden (Hedlund & Montin 2009, s. 25). Den samverkan 

som organiseras som nätverk, som exempelvis Samhällskontraktet, ligger utanför de 
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olika aktörernas ordinarie verksamhets beslutsordning. I denna samerkansform är 

traditionella regelverk, styrformer och andra riktlinjer i vissa fall ovidkommande. 

Styrningen som sker i dessa nätverk tar istället andra former och dess styrning kan i 

viss grad bestämmas av aktörerna. Det står klart att en förskjutning från en traditionell 

styrning med exempelvis regelverk bakom sig till en organisering där 

ansvarsutkrävandet och risktagandet bestäms av de samverkande aktörerna får vissa 

konsekvenser. 

En sådan konskevens är att styrning genom nätverk anses bidra till att lösa komplexa 

samhällsproblem, tillvarata olika aktörers erfarenheter och resurser (Herrting 2003) 

och underlätta för aktörerna att hitta innovativa lösningar på samtida problem 

(Christiansen & Kempinski 2004, s. 25). Enligt Andersson (2011, s. 128) kan 

genomförande av beslut då underlättas genom att besluten är väl underbyggda. 

Förväntningarna på resultaten av samverkan och dess effekter är höga, dock har de 

ofta visat sig vara svåra att leva upp till (Hörnemalm 2008, s. 50). Andra svårigheter 

med samverkan är en komplexitet i kontexten som i hög grad präglas av osäkerhet och 

heterogenitet. (Andersson, L 2010, s. 262; Torfing 2001); till exempel har högskolor 

och kommuner olika traditioner av samverkan. En försvårande omständighet är att när 

många aktörer samverkar kan det uppstå problem när det gäller val av prioriterade 

områden. Även om nätverk kan vara sådan där nya aktörer släpps in kan en 

etablerande leda till en uteslutning av andra (Andersson, R 2011, s. 30; Hjern, 1983). 

Samverkan kan även leda till samförståndslösningar där själva samverkan blir ett 

självändamål och målet med samverkan blir snarare att samverka för samverkans 

skull. Detta kan få som konsekvens att nätverkets effektivitet på lång sikt hämmas.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Givet den komplexitet som finns i samverkansprocesser och att nätverksstyrning kan 

ta flera former är syftet med denna uppsats att bidra till en ökad kännedom och 

förståelse om hur aktörer samverkar kring komplexa samhällsproblem. För att uppfylla 

detta syfte beskrivs och analyseras uppkomsten av Samhällskontraktets styrgrupp för 

Hållbar samhällsutveckling som inkluderar två kommuner och en högskola. Analysen 

syftar inte till att utvärdera Samhällskontrakatets resultat/effektivitet, snarare bidrar 

uppsatsen till att belysa själva processen som det innebär att samarbeta kring ett 

komplext samhällsproblem som hållbar samhällsutveckling. En avgränsning görs 

genom att fokusera på styrgruppen Hållbar samhällsutveckling under januari 2011 till 

juni 2013. För att konkritisera syftet har följande frågeställningar ställts upp: 

1. Hur kan processen i sektorsgruppen HSU beskrivas? 

2. Hur utvecklas relationerna mellan dessa aktörer i denna process? 
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1.4 Samhällskontraktet som ett exempel på samverkan 

I detta avsnitt ges en kort presentation av Samhällskontraktet och då särskilt 

sektorsgruppen Hållbar samhällsutveckling som ska studeras närmare i uppsatsen. 

I uppsatsen fokuseras det på organiserad samverkan, vilket definieras som ett 

gränsöverskidande samspel mellan organisationer, sektorer och yrkesgrupper mot ett 

gemensamt mål (Anell, A. & Mattisson, O 2009). De medverkande aktörerna har 

rättigheter och skyldigheter inom ramen för samverkan. Resultatet av en sådan 

samverkan förväntas överskrida de individuella insatserna (Wistus 2010, s. 53).  

Samhällskontraktet utgör i sammanhanget ett exempel på en organiserad samverkan. 

Samhällskontraktet, SK, tog sina första steg i februari 2009 när Mälardalens högskola, 

Västerås kommun och Eskilstuna kommun slöt ett avtal om ett samarbete som skulle 

pågå i de nästkommande fyra åren. SK smygstartade hösten 2008, för att uppnå ett 

fördjupat samarbete mellan högskola och offentlig sektor i västra Mälardalen 

(Samverkansavtal 2009). Enligt SK:s verksamhetsplan (2010) ska samarbetet 

organiseras kring en centrumbildning under MDH och dess Enhet för externa 

relationer (EER). 

Bakgrunden till SK är att kommunerna och MDH identifierat ett antal 

problemområden som bedöms missgynna regionens utveckling. Inom SK ska 

aktörerna bidra till att regionens konkurrenskraft förstärks. Samhällskontraktet syftar 

bland annat till att bidra till en ökad kompetensnivå bland regionens invånare samt i 

kommunernas verksamhet, ett annat att man vill stärka relationerna mellan högskola 

och kommunerna och bidra till högskolans forskning (Wennhall 2008). De tre 

aktörerna ska tillsammans arbeta med att utveckla omsorg, skola och framtidens 

arbetskraft. En orsak till denna inriktning handlar om behovet att professionalisera och 

effektivisera samverkan mellan offentlig sektor och den akademiska världen 

(www.mdh.se/samverkan/samhallskontraktet/om/bakgrund-1.3294). En fråga som kan 

ställas är om MDH och kommunerna får särskilda medel för denna typ av 

samverkansform och vem som i sådana fall finansierar det.  

Samhällskontraktet utgörs av fyra sektorsgrupper: Utbildning, Äldreomsorg och 

socialt arbete, Morgondagens studenter och arbetskraft. Sedan januari 2010 ingår 

även sektorsgruppen Hållbar samhällsutveckling (HSU) i SK. 

 

 

 

 

http://www.mdh.se/samverkan/samhallskontraktet/om/bakgrund-1.3294
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Tabell 1 Samhällskontraktets sektorsgrupper 

Samhällskontraktet 2009-2012 

Sektorsgrupp Kommunala områden MDH 

Utbildning Förskola, grundskola, särskola, gymnasium och  

eftergymnasiala utbildningar 

Akademin för utbildning,  

kultur och kommunikation 

Äldreomsorg och Socialt arbete Funktionshinder, socialt stöd,  

Behandlingsarbete. Vård och omsorg 

Akademin för hälsa, vård  

och välfärd 

Morgondagens studenter och 

arbetskraft 

Etablering, tillväxtfrågor,  

arbetsmarknadsinsatser,  

infrastruktur 

Akademin för hållbar  

samhälls- och  

teknikutveckling 

Hållbar samhällsutveckling Miljö och hälsa, folkhälsofrågor, 

energieffektivisering 

Akademin för hållbar  

samhälls- och  

teknikutveckling1  

(Källa: Verksamhetsplan, 2010/2011) 

Från och med 2013 har Samhällskontraktet kommit att utvidgas och förändras. SK har 

utvecklats genom att utvecklingsområdet Hälsoteknik (före detta äldreomsorg och 

socialt arbete) tillkommit. Sektorgruppen som hette Utbildning har utvecklats till att 

bli ett kompetenscentrum och faller inom ramen för Mälardalens kompetenscentrum 

Hälsa och Välfärd. Även sektorgruppen utbildning har utvecklats till ett 

kompetensområde. Numera heter den Mälardalens kompetenscentrum för Lärande.
2
 

1.4.1 Organisering av Samhällskontraktet 

Samhällskontraktet leds av en styrelse om sex ledamöter, två från varje part (MDH, 

Västerås, Eskilstuna). Styrelsens uppdrag är att på ett övergripande sätt se till att 

visioner och mål förankras i respektive organisation. Vidare beslutar styrelsen om 

prioriterade områden, sätter upp ramar för de olika verksamhetsområdena. Det 

ansvarar även för att verksamhetsplanen och budgetramarna följs. Slutligen ska 

styrelsen arbeta för att rekrytera nya samverkanspartner till SK.
3
 

I Samhällskontraktet organisation (figur 2) har styrelsen en processledning till sitt stöd, 

med ansvar för drivandet av det operativa arbetet. De personer som ingår i 

processledning har en anställning på högskolan. För närvarande representeras 

processledningen av sju personer, varav fyra är projektledare inom respektive område.
4
  

                                                           
 

1
 Sedan januari 2013 har Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling genomgått en omorganisering. 

Detta har lett till att akademin numera heter: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) 
2
 http://www.mdh.se/samverkan/samhallskontraktet/om/prioriterade-omraden-1.3311 2013-09-30 tid: 13:12 

3
 http://www.mdh.se/samverkan/samhallskontraktet/om/styrelsen 2013-09-30 tid: 15:49 

4
 http://www.mdh.se/samverkan/samhallskontraktet/om/kontakt-1.3296 2013-09-30 tid: 15:50 

De som ingår i styrelsen har följande titlar: stadsdirektör, Direktör för Välfärd och Arbetsmarknad; Västerås 
stad, Förvaltningschef för Arbetsmarknads- och familjeomsorg, Kommundirektör; Eskilstuna kommun, Chef för 
Enheten för Externa relationer och Rektor MDH. 

http://www.mdh.se/samverkan/samhallskontraktet/om/prioriterade-omraden-1.3311%202013-09-30
http://www.mdh.se/samverkan/samhallskontraktet/om/styrelsen
http://www.mdh.se/samverkan/samhallskontraktet/om/kontakt-1.3296
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Figur 1 Samhällskontraktets organisation (egen konstruktion) 

Styrelsen har styrgrupperna som beredande organ som kommer med projektförlag som 

projektgruppen sedan verkställer. Styrgruppen är en strategiskt viktig nivå i och med 

beredning av förslag och dels för att det är här alla viktiga beslut tas (formellt 

verkställer styrelsen besluten). Styrgruppen representeras av tre personer från MDH, 

två från Västerås stad och en från Eskilstuna kommun. Intressanta frågor här är hur 

mycket resurser i form av ekonomisk bidrag som varje aktör ger, vart medlen kommer 

ifrån och vart de landar. 

I projektgruppen ansvarar projektledarna för att projekten genomförs. Ett exempel på 

ett sådant projekt inom området Hållbar samhällsutveckling är ”Hållbar 

stadsdelsutveckling i Lagersberg och Bäckby” och ”Energi och klimat” i Lagersberg 

(Protokoll från styrelsemöte i SK, 2011-12-15 bilaga 5). I projekten utförs olika 

kartläggningar där bland andra tidigare former för hållbar samhällsutveckling från 

andra kommuner analyseras. Att Samhällskontraktets organisering ser ut på detta sätt 

betyder inte att alla samverkansorganisationer behöver se ut så, detta är hur de tre 

aktörerna kommit överrens om att organisera sig. 

1.5 Tidigare studier av Samhällskontraktet  

Det har tidigare gjorts studier av Samhällkontraktet för att analysera 

samverkansinitiativet. Jenny Göransson har i en magisteruppsats fokusrat på 

sektorsgruppen Äldreomsorg och Socialt arbete. Där frågor om hur samverkan 

organiseras och styrs mellan högskola och kommun togs upp (Göransson 2010). 

Utöver det har konsultföretaget Ernst & Young (2012) gjort en utvärdering efter att 

halva avtalsperioden för SK löpt ut. I juni 2012 avrapporterades utvärderingen som 

hade fokus på övergripande styrning, resultat och organisation.  
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Även inom sektorsgruppen Hållbar samhällsutveckling har studier gjorts. Den ena 

studien var en förstudie inför startandet av sektorsgruppen HSU och avgränsade sig till 

att ge en översiktlig bild över hur de tre samverkande aktörerna har arbetat och arbetar 

med HSU från 2006-2011. Rapporten behandlade frågor om hur de tre aktörerna 

upplevde att samverkan fungerar, vilka motiv som angavs för att samverka, hur 

långgående avtalen var samt identifiera olika nyckelpersoner. I huvudsak avgränsade 

sig rapporten till vad som menas med hållbar samhällsutveckling och den samverkan 

som sker inom det området. I rapporten genomfördes intervjuer med berörda personer 

i respektive kommun (Göransson 2011).  

Alvesson och Svenningsson (2007) har tittat på förutsättningar för styrning av 

samverkan och då i initieringsfasen av Samhällskontraktets bildande 2008 fram till 

2011. Fokus låg på styrning där ömsesidighet, relationer och att dela en gemensam 

bild utgjorde viktiga beståndsdelar. Vidare har de belyst hur de berörda aktörerna 

försöker upprätta samverkan med hjälp av styrning. En fråga som togs upp var: vilka 

förutsättningar har betydelse vid initiering av samverkan mellan kommuner och 

universitet/högskolor? Intervjuer genomförde med ett 30-tal representanter för bland 

andra Samhällskontraktets styrelse och Västerås och Eskilstunas kommunledningar 

(Caicedo, M., H., Jonsson, L & Mårtensson, M 2013, s. 12).   En av slutsatserna var att 

de tre aktörernas organisatoriska förutsättningar ser olika ut. Där Västerås stad har 

anammat den marknadsbaserade utifrån en köp-sälj-idé, Eskilstuna kommun en 

traditionell förvaltningsidé och högskolan en traditionell styrning där kollegialitet varit 

en bärande inslag, något som senare kommit att ersättas av en marknadsbaserad 

(Caicedo et al., 2013, s. 74). 

Den här studien skiljer sig åt från dessa två genom att rapporten som gjordes om HSU 

saknade teoretiska överväganden och kanske kan bäst ses som en ”karta” över hur 

kontaktytorna för de olika aktörerna på området ser ut. Vad gäller skillnaden mellan 

den senare rapporten finns det en central sådan. I den här uppsatsen fångas 

nätverksstyrning upp som en central aspekt för att bidra till en ökad förståelse för 

samverkan Den kunskapslucka som den här uppsatsen bidrar till att fylla är dels att 

tidigare studier varken tittat på styrgruppen för HSU eller den studerade tidsperioden. 

Figur 2 Aktionsarena Samhällskontraktet 

                              2011                              2012                              2013 

Konstitutionell nivå: Genom Högskolelagen upprättas krav på samverkan för högskolor/universitet. 

Kollektiv nivå: De tre aktörernas gemensamma samverkansplattform Samhällskontraktet. 

Operationell nivå: Styrgrupp som fungerar som beredande organ under SK:s styrelse. 
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Den horisontella pilen visar analysens kronologiska följd. Den vertikala pilen visar de 

olika nivåer som samverkan kan studeras. Det är i styrgruppen uppsatsen uppehåller 

sig för att studera samverkan. 

1.6 Tidigare forskning  

I den här uppsatsen används teoribildningen kring nätverksstyrning för att beskriva 

och analysera samverkanprocesserna. Något som talar för att tillämpa nätverksstyrning 

är att den tar fasta på de olika aktörernas ömsesidiga relation.  Samt att det finns 

likheter till hur nätverksstyrning och samverkan realiseras (Hertting 2003, s. 43).  

Det har i forskningen gjorts studier där nätverksstyrning tillämpats som teoretiskt 

perspektiv. Johansson och Rydstedt (2010, s. 125) undersöker nätverksteori och 

samverkan och hur den tillämpats. Närmare bestämt visar de hur man kan styra 

regionala utvecklingsprocesser. De lyfter fram att: ”[…]den regionala 

utvecklingspolitiken i kontrast till de rådande honnörsorden om samförståndslösningar 

och samordning snarare präglas av en förhandlingskultur” (ibid). Enligt författarna 

leder detta till att politiken anonymiseras och förstärker att det mediala intresset blir 

svalt för samverkans vinster (ibid.). 

I sin avhandling Nätverksstyrning för en hållbar utveckling utforskar Fell (2008, s. 18) 

nätverksteorins potential för att beskriva policyskapande. Utgångspunkten har varit att 

den teoribildning som finns kring nätverks- och metastyrning framhåller att aktörer i 

högre grad verkar i informella styrningsnätverk. Där har hon studerat hur nätverks- 

och metastyrning kan användas för att beskriva processer i samverkan.  

Gossas (2006) har i sin avhandling tittat på nätverksstyrningens genomslagskraft i 

samhället med en ökad samverkan mellan kommuner. Andersson (2011) bekräftar 

Gossas resultat om nätverksstyrning och samverkan. Hans forskning berörde 

samverkan inom regional utvecklingspolitik och kontentan av studien är att resurser, 

kompetens, styrmedel och medvetenhet krävs i nätverksstyrning (Andersson, R 2011, 

s. 212). 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i en rapport från 2013 kartlagt ett antal 

samverkansprojekt, däribland Samhällskontraktet. SKL undersökte hur formaliserad 

samverkan mellan kommuner/regioner och universitet/högskolor ser ut. Syftet har 

bland andra varit hur man kan gå vidare från samverkan som sker i olika projekt till en 

starkare formaliserad variant genom avtal. Studien fokuserade på 

samverkansplattformer och hur effektiva dessa är. Torfing et al., (2012) har å andra 

sidan tittat på den politiska styrningen, som delvis governance bidrar till genom att 

politiker får en annorlunda roll när deras möjligheter att styra och påverka förändras. 
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Eftersom nätverk bygger på frivillig basis där aktörerna är ömsesidigt beroende av 

varandra kan frågan om förtroende i dessa nätverk kan ha en påverkan på 

policyutfallet. Detta har Klijn, E et al., (2010) studerat i en webbaserad undersökning 

med koppling till olika miljöprojekt. Två övergripande frågor om a) förtroende 

påverkar utfallet av miljöprojekt och b) om aktiv nätverksstyrning påverkar graden av 

tillit i nätverk. Deras resultat landar i att förtroende spelar roll för den upplevda utfallet 

och att nätverksstyrningsstrategier stärker graden av förtroende.  

Pares, M et al., (2012) har i en studie i tio spanska städer studerat om medborgarnas 

delaktighet verkligen spelar någon roll i urban utvecklingspolitik. En av slutsatserna är 

att governance nätverk bidrar till en omfattande förnyelse av politiken då medborgarna 

tenderar att framhålla en mer holistisk syn på problemet.  

Trots den tröghet som finns i statliga system och det traditionella synsättet av 

hierarkisk styrning kan det spela en avgörande roll när det gäller både politiska 

reformer och institutionell omvandling. Considine (2012) visar i sin studie genom att 

först identifiera en typologi till nätverksstyrning av institutionella ensembler hur 

tillfälliga organisationer eller nätverk kan bidra till viktiga vägar för förändring. 

Framgången i dessa tillfälliga nätverk ligger, förutom till ett alternativ till den redan 

etablerande institutionella rutinerna och reglerna, i administrativ snarare än politisk 

godkännande.  

 

1.7 Disposition 

I nästa kapitel tas uppsatsens teoretiska utgångspunkter upp. I avsnittet som följer 

skildras metodologiska vägval. Studien avslutas med en diskussion och slutsatser kring 

fallet Samhällskontraktet. 
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2. Teoretiska utgångspunkter: ”from Goverment to 

Governance” 

En vanlig förekommande berättelse i policy och implementeringsforskningen 

framhåller att hur samhället styrs har förändrats. I internationella sammanhang talas 

det om from goverment to governance. Enligt detta synsätt är staten inte kapabel till att 

artikulera och möta de komplexa förändringar som idag genomsyrar samhället (Hajer 

& Wagenaar 2003; Torfting et al., 2012, s. 10). Den traditionella vägen (governing) av 

styrning anses ha ersatts av governance genom att: 

Governance signifies a change in the meaning of goverment, referring to 

a new process of governing; or a changed condition of ordered rule; or 

the new method by which society is governed (Rhodes 1996, s. 652f). 

Förändringen av samhällsstyrningen har dels skett på metanivå genom Europeiska 

Unionen, och dels på lägre nivå genom lokal och regional styrning och utåt till privata 

och friviliga aktörer (Rhodes 1997). Det går därmed att skönja en omvandling från den 

parlamentariska styrningskedjan av nationellt organiserade politiska institutioner 

(goverment) till en övergång av ett styre med en mångfald av offentliga och privata 

aktörer. I vilken politiska nivåer styr samhället genom nätverk och volontärarbete 

(governance) (Sørensen 2006). Vissa menar på att dessa förändringar är att betrakta 

som tecken på den försvagade staten, (Rhodes 1997) medan andra hävdar att det är tal 

om en skiftning snarare än en minskning av statens roll. Staten förhåller sig helt enkelt 

till nya omständigheter genom att omvandla sin roll från en baserad på konstitutionell 

makt till en som genom att vara en anordning och kooperativ aktör (Pierre & Peters 

2000).   

Den danske statsvetaren Jacob Torfing har gjort ett försök att mer övergripande 

definiera vad governance är. Han framhåller fem gemensamma kännetecken för 

governance. Governance- eller styrningsnätverk består av: (1) tämligen självständiga 

stabila horisontella grupperingar av ömsesidigt beroende, men i realiteten autonoma 

aktörer som (2) integrerar med varandra genom förhandlingar som (3) äger rum inom 

en reglerad, normativ och kognitiv ram som är (4) självreglerad inom vissa ramar i 

förhållande till externa aktörer (t.ex. staten, myndigheter, kommuner, organisationer 

etc.) och som (5) bidrar till produktionen av lösningar på offentliga problem (Torfing 

2005, s. 197). Det är av vikt att betona samtidigt som de är självorganiserade att 

aktörerna är ömsesidigt beroende av varandra. De regler inom vilket nätverkande sker 

är i någon mening offentligt sanktionerade, även om governance framhåller att 

gränserna mellan offentligt och privat blir grumligare (Stoker 1998). Gränserna ska 

under resans gång utvecklas och leda till exempelvis att legitima lösningar skapas 
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(Sørensen & Torfing 2005, s. 308). En form som governance kan inta är genom 

nätverksstyrning, vilket ges en närmare beskrivning nedan.  

2.1 Nätverksstyrning 

I teoribildningen kring governance diskuteras olika sätt för aktörer att lösa komplexa 

samhällsproblem. Denna typ av samhällsstyrning har på svenska kommit att benämnas 

nätverksstyrning (Hertting 2006, s. 17;Montin & Hedlund 2009, s. 7). 

Nätverksstyrning handlar om att: ”[…] beskriva, förklara och förstå nya eller 

åtminstone allt vanligare och för vår tid typiska strukturer eller institutionella former 

för samhällsstyrning” (Hertting 2006, s. 19). Det handlar även om att utveckla ett 

ömsesidigt samspel för att öka den offentliga politikens förmåga. I detta ligger fokus 

på hur relativt självständiga aktörer försöker skapa för samverkan viktiga 

koordineringsinstitutioner mellan sig för att säkerställa resurser, kontroll och 

information för att kunna kontrollera sina respektive områden (Hertting 2003, s. 34).   

Samverkan utgör en del av nätverksstyrning där blickfånget vid analysen av olika 

exempel legat på samverkan mellan formellt sett skilda aktörer. Om man ska förenkla 

det hela handlar det om att organisationer arbetar tillsammans för att lösa uppgifter, 

vilka inte kan lösas var för sig (Andersso 2011). Graden av hur mycket 

organisationerna är engagerade i varandras verksamheter kan dock variera. Andra 

närliggande begrepp jämte samverkan är nätverkande, samarbete och samordning. 

Samverkan å sin sida är den mest komplexa formen av koordinerad handling och utgör 

också den högsta graden av ömsesidigt beroende. Samverkan inbegriper ett delat 

risktagande, ansvar och belöning för aktörerna. Vilka också har gemensamma resurser 

och förhandlar om särskilda samverkansmål (Himmelman 1996). 

Teorin om nätverksstyrning som normativ tes är ett nytt inslag i den representativa 

demokratin och dess kedja med politikerna som medborgarnas främsta röstkälla. 

Samhällstyrning sker snarare genom nätverk med aktörer som är sammanknutna till 

varandra av andra orsaker än formella direkt från staten. Nätverksstyrning innefattar en 

idé om: ” […] hur samhällsstyrningen kan ske i decentraliserade och självorganiserade 

former utan hierarkiska relationer” (Hertting 2006, s. 20). Som idealtyp bryter mot, 

och är ett annat inslag i den representativa demokratin och dess kedja av delegering 

mellan politiker och förvaltning, medborgare och folkvalda, och medborgarna som 

politikens mottagare. Samhällsstyrningen sker genom” […]nätverk mellan funktionellt 

sammanbundna aktörer snarare än formella direktiv” (Hertting 2006, s. 20).  

En kritik som lyfts mot nätverksstyrning som teori är att teorin vilar på en tilltro till de 

medverkande aktörerna att trots sina olika intressen etablera ett samarbete och handla 

på ett sätt som även gynnar andra (Hertting 2003, s. 41). 
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Ett sätt för aktörerna att organisera sig är utifrån sju uppsättningar av regler som 

Hertting definierar nätverksstyrning på. Det finns betydande likheter mellan Herttings 

sju regler och Tortings fem kriterier för styrningsnätverk. Torfing menar på att 

definitionerna av governance i viss mån är begränsande och i annat att de är vidöppna 

för kontextuella tolkningar och framhåller de gemensamma målen för aktörerna som 

centrala (Torfing et al., 2012, s. 14). Några skillnader finns dock mellan de bådas 

definitiner som är värda att framhålla. Hertting behandlar uppriktigt tillhandahållen 

information som en central aspekt, något Torfing inte behandlar. Hertting ser också 

nätverksstyrning som en konstellation där aktörerna kan bibehålla maximal autonomi, 

något som Torfing inte heller berör. Skillnaderna de emellan handlar om 

begreppsanvändningen av styrningsnätverk och nätverksstyrning. Medan Torfing ser 

styrningsnätverk bestående av aktörer som samverkar för att lösa policyproblem utgörs 

nätverksstyrning enligt Hertting av de åtgärder aktörerna vidtar för att nå en lösning. 

Den idealtypiska nätverksstyrningen definieras enligt Hertting 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 (2003, s. 51). 

Nätverk bygger således på ett självkonsturerande i den grad att de medverkande 

aktörerna uppfattar sig vara ömsesidig beroende av varandra. I de avseendet är nätverk 

öppna så att de kan bygga på frivillig basis. Aktörerna reglerar sina handlingar i 

förhållande till ett specifikt avgränsat område eller ett policyprolem. Vidare ska 

aktörerna inte utöva någon tvångsmakt på varandra, utan valet står mellan att 

samarbeta eller isolera sig. Själva nätverket bygger på att aktörerna organiserar sig för 

att lösa problem som varje aktör på egen hand inte kan. De överenskommelser som 

sker inom nätverket sker därför genom koordinering och förhandling. För det sjätte är 

det viktigt med öppenhet dessa för nätverksstyrning är viktiga för att aktörerna ska 

veta om varandras föreställningar och mål. Det sjunde åberopar aktörernas inflytande 

över andras mål och preferenser, utan att det för den skull undergräver den egna 

självständigheten.  

I uppsatsen kommer dessa sju uppsättningar regler att operationaliseras och analyseras 

för att ge en bild av processen och därmed bidra till en ökad förståelse för hur 

aktörerna i Samhällskontraket samverkar kring komplexa samhällsproblem. 

Operationaliseringen ska mynna ut i ett analysschema för att analysera det empiriska 

materialet. I nästa kapitel som berör teoretiska och metodologiska vägval ges en 

djupare beskrivning av tillvägagångsättet.   
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3. Teoretiska och metodologiska vägval 

Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie - utifrån teoribildningen kring 

nätverksstyrning - bidra till en ökad förståelse och kännedom om hur olika aktörer 

samverkar kring komplexa samhällsproblem. Utmärkande drag för en fallstudie är 

enligt Bryman (2001, s. 66) att den av egen kraft utgör fokus för det som ska studeras. 

Närmare bestämt handlar det om att studien inriktar sig på att upptäcka och tolka, 

snarare än att pröva hypoteser men också att fokus ligger på att beskriva processen, 

snarare än effektivitet och resultat. Enligt Merriam (1994) är en fallstudie 

”mångfacetterad”. Den kan då vara både deskriptiv och explorativ (undersökande eller 

förklarande), vilket är ambitionen med den här studien. Den deskriptiva forskningen 

och då fallstudien särskilt mot att beskriva och förklara, där målet är att skapa en bättre 

förståelse kopplat till studiens syfte (Merriam 1994). En fördel med fallstudien är dess 

lämplighet i att belysa processer kopplat till det praktiska arbetet i sektorsgrupperna i 

Samhällskontraktet. Genom analysen synliggörs mönster och samanhang. Analysen 

syftar till att upptäcka och diskutera möjligheter och problem med samverkan. 

3.1 Val av fall 

Valet av Samhällskontraktet har dels skett mot bakgrund av mina förkunskaper kring 

denna samverkan och dels utgör de ett intressant fall med två kommuner med vitt 

skilda traditioner och organisationer, den ena en arbetarstad (Eskilstuna kommun) och 

den andra en industri stad (Västerås stad) som tillsammas med en högskola (MDH) via 

samverkan skapat en plattform för att lösa en rad komplexa samhällsproblem. 

Processen i Samhällskontraktet bedömer jag också vara av intresse utifrån min 

teoretiska koppling till nätverksstyrning. Särskilt då det finns en ömsesidig vilja från 

de tre aktörerna att lösa en rad komplexa problem över aktörernas ordinarie 

verksamheter. Valet av fall har också underlättats av att det fanns goda möjligheter till 

inhämtning av data då jag personligen ingått i ett projekt som är finansierat av 

Samhällskontraktet. Det är alltså inte detta projekt som analyseras i uppsatsen. 

Min första kontakt med Samhällskontraktet var i oktober 2012 när jag fick en 

anställning i ett av de två delprojekt som faller under sektorsområdet Hållbar 

samhällsutveckling. Mina arbetsuppgifter har bestått i att samla in statistik rörande 

bland annat arbetslöshet, ohälsa och utbildningsnivå. Data som sedan presenterats för 

tjänstemän i de båda kommunerna. Jag kom in i processen när avtal om beslut kring 

vad som ska studeras redan var avslutade. I uppsatsen ställs dessutom frågor till 

styrgruppen, vilkas underlag om exempelvis avgränsade policyproblem jag inte kunde 

påverka. 
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3.2 Urval av material 

De dokument (protokoll) som har varit mest centrala för sektorsgruppen Hållbar 

samhällsutveckling har använts som underlag i studien. Den initiala ambitionen har 

varit att studera den löpande dokumentationen då den anses har betydelse för hur 

samverkan utförs (Bryman 2001). Dokumenten har kompletterats med intervjuer. En 

avgränsning i tiden har gjorts genom att titta på processen från det att styrgruppen 

startades 2011 till juni 2013. 

3.2.1 Dokumentanalys 

Dokumenten har bearbetats kvalitativt för att söka mönster som härleds ur 

teoribildningen om nätverksstyrning. Strukturering av materialet, tolkningen samt 

analysen har skett parallellt (Carlström & Carlström Hagman 2006).  För strukturering, 

tolkning och analys har ett klassificeringsschema (tabell 2) konstruerats. 

De dokument som ligger till grund för analys är bland andra Verksamhetsplan för 

Samhällskontraktet (2010/2011/2012/2013). Andra centrala dokument är protokoll 

rörande HSU där de olika aktörernas syfte och mål beskrivs. Dokumenten spelar en 

viktig funktion för att fånga olika aktörers perspektiv utifrån den position de innehar i 

organisationen (Bryman 2001).  Källmaterialet har bestått av sammanlagt tio protokoll 

och åtta bilagor med bland andra Powerpoint-presentationer.  

Analysen av dokumenten har skett genom en kvalitativ innehållsanalys, där jag har 

utgått ifrån Hertting (2003) och Torfing (2005) genom att söka efter olika teman, 

motiv och antaganden i texten. Resultatet av en sådan analys påverkas självfallet av 

det analytiska perspektivet, varför det krävs en försiktighet vid tolkning av dokument 

(Bryman 2001). Jämte intervjumaterialet presenteras resultatet från dokumentstudierna 

för att integrera de båda delarna. 

3.2.2 Intervju 

Den kvalitativa forskningsintervjun handlar enligt Kvale (1997) om att förstå ämnet ur 

den intervjuades eget perspektiv. Med kvalitativa intervjuer är min förhoppning att jag 

kan bidra till att belysa de processer som äger rum i praktiken. Det problem som 

uppsatsen behandlar är varför en högskola och två kommuner avsätter fyrtio miljoner 

kronor för att i samverkan bidra till regional utveckling. 

Sammanlagt valdes tre respondenter från styrgruppen för Hållbar samhällsutveckling. 

Av dessa var det en professor från MDH, en utvecklingsdirektör från Eskilstuna 

kommun, en direktör för Miljö och Samhällsbyggnad från Västerås stad. Urvalet 

motiveras av de sex personer som ingår i HSU har tre stycken, en från varje aktör, 

varit med från början. Därmed kunde jag få en helhetsbild från respektive aktör. 
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Utöver dessa intervjuades processledare för Samhällskontraktet. Processledaren har 

varit med sedan SK startades 2009 och kunde ge en övergripande bild över både 

Samhällskontraktet och styrgruppen då den har närvarorätt på alla möten. En 

intervjuguide konstruerades för semistrukturerade intervjuer som utgick ifrån 

teoribildningen kring nätverksstyrningen. Dessa sju uppsättningar av regler har 

operationaliserats där frågor ställs till aktörerna för att ge en ökad förståelse av 

samverkan (Cassel & Symon 2004). I studien har jag valt att inte namnge personerna, 

inte för att det framförts en sådan önskan, utan snarare för min vilja att värna om deras 

integritet. Att namnge personer bidrar heller inte till en djupare förståelse för att 

besvara syftet med uppsatsen. Givet att det empiriska materialet omfattar en relativ 

lång period hinner mycket hända enskilda personer, varför jag poängterat vid 

intervjuerna att de enskilda personerna inte står i fokus i analysen, utan processen. 

Etiska principer beaktades i intervjuerna (Kvale 1997), där respondenterna informerats 

om studiens syfte och upplägg. Respondenterna har också blivit tillfrågade om att 

spela in intervjuerna. Och för att beakta konfidentialitetskravet används citaten från 

respondenterna sparsamt (Kvale 1997).  

Inför studien togs kontakt med processledaren i syfte att få en inblick i 

Samhällskontraktet och vilka personer som var viktiga att känna till i sektorsgruppen 

för HSU. Datainsamlingsfasen pågick mellan 10 till 21 oktober där totalt fyra 

intervjuer genomfördes. Intervjuerna ägde rum på respektive aktörs arbetsplats i 

Västerås eller Eskilstuna. Tidsåtgången varierade mellan 30 till 45 minuter. En 

elektronisk diktafon användes för inspelning av intervjuerna. Förfrågan om inspelning 

gjordes i förväg och en förklaring gjordes till hur materialet skulle användas. Med 

utgångspunkt i intervjuguiden var ambitionen att ställa öppna frågor och undvika 

ledande frågor (Cassel & Symon 2004). Följdfrågor användes med tanken att 

intervjupersonerna skulle utveckla svaren på frågorna. Efter intervjuerna 

transkriberades intervjuerna. Intervjuerna har bearbetats i två steg när de alla var 

genomförda. Analysen har skett genom det som Kvale betecknar som: ”[…] att skapa 

mening ad hoc” (1997, s. 184f), vilket innebär att intervjumaterialet först läses en gång 

för att få ett första intryck, för att sedan gå tillbaka och leta efter särskilda begrepp som 

sedan kan delas in i olika teman.  

3.3 Analysmetod 

De empiriska materialen från dokumenten och intervjuerna analyseras på två olika sätt. 

Till dokumenten har de sju uppsättningar regler operationaliserats utifrån ett anal 

värden/indikatorer (tabell 2). Till intervjuerna ställs frågor kring dessa uppsättningar, 

vilka presenteras i analyskapitlet.  
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Tabell 2 Analysschema 

 

Fortsättningsvis i analysen redovisas citaten från respondenterna parallellt med 

textanalysen av dokumenten där en sammanvägd bild av de tre aktörerna ges. Där 

aktörerna skiljer sig åt i något avseende kommer detta att lyftas fram. I analysen 

redovisas respondenterna - en professor från MDH, en utvecklingsdirektör från 

Eskilstuna kommun, en direktör för Miljö och Samhällsbyggnad från Västerås stad och 

processledaren för Samhällskontraktet – som respondent 1,2,3 och 4. 

Tillvägagångsättet värnar om respondenternas integritet och följer den vetenskapliga 

etiska principen. 
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Uppsättning regler Operationalisering 

1. Frivillig organisering  Initiativ från vem? 

2. Avgränsning av 
policyproblem 

 Regional 
 Inomkommunal 
 Mellankommunal  
 Inom Akademin 

3. Organisering av processen  Typer av sammanträden 
 Vem skickar kallelser? 
 Initiativ från vem? 

4. Samarbetsformer  Antal möten 
 Mötesformer 
 Mejlkontakt 

5. Informationsspridning  Förmedling av beslut 
 Information 

6. Ömsesidighet  Antal tjänstemän i båda kommunerna 
 Antal forskare från MDH 
 Vem formar dagordningen? 
 Tid av tjänst 

7. Autonomi  Budget 
 Vart kommer pengarna ifrån? 
 Vart går pengarna? 
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4. Samhällskontraktet som nätverksstyrning? 

I detta delkapitel presenteras och analyseras ett empiriskt material som består av en 

kvalitativ textanalys och intervjuer. För att upprepa syftet är ambitionen med analysen 

att bidra till ökad kännedom och förståelse för hur aktörer samverkar kring ett 

komplext problem. Som ett led i att uppfylla syftet beskrivs och analyseras 

uppkomsten av styrgruppen Hållbar samhällsutveckling. För att konkritisera syftet 

ställs frågor upp i två kategorier; processen, respektive aktörernas relation. 

Som ett led i att fånga processen ställs följande frågor:  

 Vem/vad driver på utvecklingen mot att stimulera samverkan? (frivillig 

organisering) 

 Hur kommer aktörerna fram till vad som ska prioriteras och vart fattas 

besluten? Vem är med i prioriteringen av policyproblem? (avgränsning av 

policyproblem) 

 Hur utses medlemmarna i styrgruppen? Hur uppfattar medlemmarna att 

styrgruppen organiserar sig? (organisering av processen) 

 Hur ser uppslutningen ut kring mötena och vilka typer av möten tillämpas? 

(samarbetsformer) 

I den andra kategorin synliggörs aktörernas inbördes relation och hur det 

utvecklas. 

 Hur kommuniceras och sprids informationen till styrgruppen och ut till 

respektive aktörs organisation? (informationsspridning) 

 Vilka resurser sätter aktörerna in i styrgruppen? Vart kommer pengarna ifrån 

och hur används de? Vad har aktörerna för intressen av att samverka? 

(ömsesidighet) 

 Är aktörerna autonoma i förhållande till varandra (autonomi) 

4.1 Frivillig organisering   

Vem/vad driver på denna utveckling mot att stimulera samverkan och hur kommer det 

sig att så komplexa och vitt skilda organisationer som en högskola och två kommuner 

på var sin sida av Mälaren ingår ett avtal på fyra år till en kostnad av 40 miljoner 

kronor?  För att knyta an till den förstudie som föregick själva startandet av 

Samhällskontraktet och som delvis berörts i inledningskapitalet står Västerås stad och 

Eskilstuna kommun inte fri från den lokala och globala konkurrens som präglar dagens 

samhälle. Högskolan anses då ha en central roll för att utveckla regionen. Andra skäl 

till samverkan är att det sedan tidigare finns flera samverkansprojekt mellan 

kommunerna och högskolan (Göransson 2011) som kännetecknats av ad hoc-mässig 
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form men där Samhällskontraktet är tänkt att kunna bli ett permanent plattform för att 

effektivisera, systematisera och professionalisera samverkanasarbetet (Caicedo et al., 

2013, s. 15). 

Den samlade bilden från respondenterna är att idén om Samhällskontraktet bygger på 

frivillig grund som tillkommit slumpartat genom att personer i de tre respektive 

organisationerna diskuterat hur man skulle kunna skjuta fram sina positioner. Där 

frågor om att öka regionens konkurrenskraft och öka kompetensnivån setts som 

intressanta och moderna för en högskola att hålla på med.  Även om det i det här fallet 

är så att kommunerna inte haft några direktiv från staten eller EU att samverka har 

dock högskolan det som en huvuduppgift sedan 1997 (SFS 1992:1434). 

4.2 Policyproblem 

Hur kommer dessa aktörer fram till vad som prioriteras? I de protokoll som berör HSU 

går det att läsa att styrelsen för Samhällskontraktet har beslutat att policyproblemen 

avgränsas till att ge ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt/kulturellt perspektiv på 

hållbar utveckling (Styrelsemöte 2011-12-15 bilaga 5). För sektorsgruppen HSU har 

det som ska prioriteras, enligt en av respondenterna, varit trevande. Inledningsvis låg 

fokus på miljöteknik och energiteknik. Efterhand kom policyområdet att utvidgas och 

inkludera en stadsdel från respektive kommun. Detta motiverades med att det redan 

pågick ett utvecklingsarbete i kommunerna och för att säkra måluppfyllelsen ville 

kommunerna göra det evidensbaserat.  

Det är rimligt att anta att avgränsning av policyområdet i detta fall har föregåtts 

kompromisser och förhandlingar. Som Hertting (2003) och Johansson och Rydstedt 

(2010, s. 125) tidigare berört kan nätverken präglas av en förhandlingskultur som 

sällan leder till en effektivisering.  

Vem är det som beslutar om vad i hållbar samhällsutveckling som prioriteras? På 

denna fråga svarar en av respondenterna: 

/…/vi som sitter i styrguppen är ju då ganska tunga, men sen om det skulle vara så att 

det behövs en politisk diskussion, det har än så länge inte varit någon diskussion om det 

här ska du inte göra, utan ni ska göra det här istället, utan det har varit att vi har 

rapporterat till våra kommunstyrelser/…/ Men det har räckt hittills att vi har informerat 

muntligt och sen så har ju kommundirektören visat koncept/…/ Beslut som fattas i 

styrgruppen är tjänstemannabeslut kan man säga (Respondent 1). 

Citatet ovan kan kopplas till att det är tjänstemännen som fattar besluten och i 

förlängningen också de som implementerar besluten. Politikernas begränsade tid 

(majoriteten av alla kommunpolitiker är fritidispolitiker) i relation till tjänstemännens 

expertis inom sina respektive sakområden gör - för att tala med Hysing och Olssons 

(2012)  språkbruk - att tjänstemännen har en betydande initiativmakt. Det innebär att 
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tjänstemännen bidrar till förändringar inom sina sakområden och särskilt i den dagliga 

verksamheten där de får insikt till nya problem som behöver hanteras. Vilka 

bestämmer då om vad som ska prioriteras? En respondent svarar följande: 

/…/ styrelsen. Och sen är det nu så att man vill markera att styrelsen låter styrgrupperna 

bli självständiga och det gör ju då att inom ramen för ordinarie samhällsutveckling så 

tror jag att styrelsen låter oss ha en ganska stor frihet att bestämma vad som ska göras 

inom ramen för hållbar samhällsutveckling. Och sen vill man ju se att det är kraftfulla 

projekt och vart det leder och kostar… så styrelsen är då inte jätte styrande så 

styrgruppen har rätt så stor frihet (Respondent 1). 

Som citatet ovan delger har styrgruppen en stor frihet. En annan respondent 

svarar på följande vis om styrgruppens roll för vad som ska prioriteras: 

/…/vi föreslår en prioritering, och sen är det styrelsen för Samhällskontraktet som tar 

beslutet (Respondent 2). 

Ovanstående citat påvisar att tjänstemännen har en formuleringsmakt genom att bereda 

ärenden åt politikerna (Hysing, E & Olsson, J 2012, s. 21f). Även om tjänstemännen i 

det gångna arbetet inte behöver återkoppla till politiker kan detta göra sig gällande på 

den nivå där beslut tas om hur policyproblemet ska avgränsas. Att kommunerna 

skickar de högsta tjänstemännen med expertis inom sina respektive sakkunskaper kan i 

någon grad ge utrymme för en sådan tolkning om att de både i sina förvaltningar och 

på styrgruppsnivån kan ha en sådan makt. 

4.3 Organisering 

Samhällskontraktet är organiserat med en styrelse bestående av två representanter från 

varje aktör samt en processledare som representerar alla aktörer. Följande beskrivning 

ges av styrgruppens syfte ges från en av respondenterna: 

Generellt finns det ett formellt uppdrag. Det är inom sektorsgrupperna som man tar 

förslag, hittar de gemensamma intressena för högskolan och kommunerna. Och sen tar 

man fram konkreta förslag på projekt och ser till att följa upp dem. De fungerar också 

som en länk tillbaka till var och en av de olika organisationerna. Vi förväntar oss om att 

de rapporterar tillbaka (Respondent 4). 

Som framgår av citatet ovan har styrgruppen en beredande funktion. De 

mötesformer som används är traditionella med en fast agenda där handlingar i 

förväg skickas ut till medlemmarna i styrgruppen. I dessa möten har 

processledaren rollen som ordförande.  

En annan respondent uppfattar organiseringen kring styrgruppen som ojämn och snäv. 

Framförallt beror detta på att det är en dålig uppslutning kring mötena varför det också 

känns som att styrgruppen inte är kraftfull när de träffas.  Att det ser ut på detta sätt 

underlättas inte av hur samma respondent uppfattar styrgruppens syfte, nämligen att 

den känns som dimmigt. Till följd av detta har arbetet med HSU kommit igång sent. 
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De andra områdena, i synnerhet kompetensområdena, har känts tydliga i och med dess 

verksamhetsplan. Vidare har de båda kommundirektörerna haft det lättare att relatera 

till just dessa än sektorsområdet HSU då det känns som något nytt och främmande.   

Hur de beslut som tas och kommuniceras ut till respektive aktörs organisation ges 

följande beskrivning: 

Det vi har märkt är att informationen kan vara väldigt begränsad till de personer som det 

berörs. Sen finns det goda exempel när man tänker på enskilda forskningsprojekt om 

man jobbar i workshops för att sprida då har man via den formen hittat ett sätt att få en 

stor spridning på dem konkreta resultaten. Sen vet jag inte alls hur mycket det sprids 

egentligen hur vi jobbar eller vem som beslutar om. På så vis är nog SK inte en väldigt 

öppen process som vem som helst kan sätta sig in i snabbt genom att titta på vår 

hemsida. Det bygger mycket på de där med relationerna och överenskommelsen mellan 

dem tre parterna (Respondent 4). 

Citatet berör många viktiga aspekter som är viktiga att belysa. Först och främst är 

mycket avhängig tjänstemannen för hur informationsspridningen faller ut. Nästa citat 

illusterar detta extra tydligt: 

/…/ ganska mycket personberoende och jag kan se det över tid… då kan man tänka på 

det där när ibland en person byts ut och en väldigt drivande kommer  in då kan det 

snabbt hända saker eller att arbetet tar en ny riktning eller ja man kommer kanske till 

skott med något som man har funderat över/…/ (Respondent 4).  

Det läggs därmed ett stort ansvar på respektive tjänsteman att återrapportera 

till sina respektive organisationer.  Hertting (2003, s. 52f) menar bland annat 

att den öppna strukturen är en förutsättning för att nätverksstyrning ska 

fungera som koordineringsinstitution.    

Dessa medlemmar väljs in av den högsta tjänstemannen (kommundirektören) i 

kommunen.  Representanten för MDH väljs av akademichefen, vilket rektorn sedan 

formellt beslutar om. Tjänsten som processledare har beslutas av alla tre aktörerna 

tillsammans. För dem tjänstemän som representerar sina respektive kommuner 

sammanföll valet med att de i sin tjänst sysslar med stadsdelsfrågor och därför blivit 

naturlig val som representant för kommunen. I anknytning till detta är Hysing och 

Olssons (2012) användbar för att tolka och förstå att tjänstemännens expertis utgör 

grunden för en prioriteringsmakt. Tjänstemannens inflytande, inte enbart i relation till 

politikerna, utan också till andra tjänstemän gör sig gällande i citatet ovan. Den öppna 

strukturen som Hertting talar om som en förutsättning för att nätverken ska fungera 

som koordineringsinstitution kan snarare bidra till en personsberoende av den politik 

som sker inom samverkan.  
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4.4 Samarbetsformer 

Nedan behandlas mötesorganisering. Hur uppslutningen kring mötena ser ut och vilka 

typer av mötesformer, regelbundna möten/protokoll kontra löpande möten och 

kontakter belyser aktörernas samarbetsformer. 

Av textanalysen framgår det att det sammanlagt hålls fem till sex formella 

styrelsemöten i sektorsgrupperna årligen. Det hölls tre stycken under 2011 på MDH i 

Västerås, ett på MDH i Eskilstuna, ett i Eskilstuna stadshus och inget i Västerås 

stadshus. År 2012 hölls två på MDH i Västerås, ett på MDH i Eskilstuna, två i 

Eskilstuna stadshus och inget i Västerås stadshus. Först och främst används kontakt 

via e-post som kommunikationsmedel mellan processledaren och de övriga deltagarna 

i styrgruppen. Sedan 2010 fram till juni 2013 finns cirka 150 mejl som berör HSU. 

Innehållet på mejlen varierar från att deltagare lämnar återbud till frågor om vart mötet 

hålls. Som framkommer i ovanstående rader hålls de flesta styrelsemötena på MDH 

(totalt sju) och resterande i stadshuset i Eskilstuna (tre stycken), innebärande att inga 

styrelsemöten hålls i Västerås stadshus. En intressant fråga är varför det är på det viset. 

När det gäller typer av mötesformer sker dessa till hälften via mejlkontakt, sedan är det 

personliga möten och till sist telefon.  

4.5 Informationsspridning 

Hur kommunernas information sprids inom styrgruppen och hur besluten förmedlas 

vidare till respektive organisation är frågor som berör aktörernas 

informationsspridning. 

De formella styrelsebeslut som tas inom SK blir protokollförda och diarieförda. Dessa 

protokoll skickas till styrgruppen, där styrgruppens ledamöter har ansvaret att återföra 

informationen till den egna organisationen.  Informationsspridningen sker på tre 

nivåer. För det första inom Samhällskontraktet, för det andra till resten av den 

kommunala verksamheten och organisationen och för det tredje och sista till 

allmänheten genom nyhetsbrev. 

Eftersom alla aktörerna genom gemensamma initiativ kommer överens om hur arbetet 

ska organiseras förmedlas besluten på ett jämlikt sätt till de berörda aktörerna. Dock 

finns det ingen kontrollmekanism som verkställer att ledamöterna i styrgruppen 

återrapporterar informationen till den egna organisationen. Fram till september 2013 

har 30 stycken nyhetsbrev utkommit. 
5
  

                                                           
 

5
 http://www.epmf.se/391/open/publicering.asp?id=36&chksum=4273492Q94# 2013-09-30 tid: 17:14 

http://www.epmf.se/391/open/publicering.asp?id=36&chksum=4273492Q94
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Informationsspridningen sker via processledaren och styrelsen där personliga möten 

utgör centrala delar i denna process. Informationen utåt sker för de två kommunerna 

via att frågorna stäms av via en kommunledningsgrupp, där sedan förvaltningschef och 

bolagsdirektör har ett direkt ansvar för att sprida information vidare. 

Som ett sätt att nå ut med sin samverkan till allmänheten började SK sommaren 2011 

med Nyhetsbrev Samhällskontraktet (utskick via mail, samt extern publicering på 

Samhällskontraktets webbsida). 

För att kringgå den problematik som Johansson och Rydstedt (2010, s. 125) lyfter fram 

i sin studie om att det mediala intresset blir svalt för samverkansvinster då samverkan 

tenderar att präglas av en förhandlingskultur kan Nyhetsbrev Samhällskontraktet tolkas 

som ett sätt att överkomma denna problematik. 

För att koppla detta till Hysing och Olsson (2012) framhåller de som ett sista steg i 

policyprocessen tjänstemännens medverkan som en utvärderings- och 

granskningsmakt. Detta steg är en viktig maktfaktor som tjänstemännen kan ha för vad 

som i fortsättningen ska prioriteras eller initieras. Genom utvärderingar och 

uppföljning får tjänstemännen insyn i vad som kan används för nedmontering, 

avveckling eller utveckling inför framtida projekt (Hysing, E & Olsson, J, 2012, s. 

21f).  

4.6 Ömsesidighet 

Vad är det för resurser som respektive aktör sätter in i SK och varför samarbetar dessa 

aktörer med varandra? Vad har aktörerna för intressen att samverka? Det framkommer 

att styrgruppen i HSU består av två tjänstemän från Västerås, en direktör (Välfärd och 

Arbetsmarknad) och en direktör (Miljö och Samhällsbyggnad) hemmahörande i 

stadsledningen. En tjänsteman (utvecklingsdirektör) från Eskilstuna kommun och tre 

professorer och en akademichef från MDH. Den samlade bilden från respondenterna är 

att den tid de lägger ned på styrgruppen är knappt en procent av deras tjänst. 

På frågan om varför just dessa aktörer samverkar med varandra ger en av 

respondenterna följande svar: 

/…/det är ju naturligt för båda Eskilstuna kommun och Västerås kommun har ett 

gemensamt intresse i en högskola som finns i två städer. Så det var rätt självklart det 

måste bli de här två kommunerna (Respondet 1). 

En annan respondent är inne på samma linje: 

Det är ju naturligt/…/vi har ju haft sammarbete kring andra projekt sedan 1998-1999 så 

det var naturlig del för oss att vara med på det hela (Respondet 3).  
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Citatet ovan påvisar att det är naturligt att just dessa aktörer samverkar då de har ett 

gemensamt intresse i höskolan. Att andra kommuner inte är med beror till viss del på 

att de medverkande kommunerna och högskolan först ville bygga upp en 

samverkansplattform innan de kunde gå vidare. Redan inför nästa fyrårsperiod (2014-

2018) nämner en av respondenterna att det är tal om att utöka samverkansplattformen 

med fler kommuner. Vad har dessa aktörer för gemensamt intresse att samverka? 

Utifrån Samhällskontraktets åtta övergripande mål finns ett gemensamt intresse i att 

utveckla regionen. I styrgruppen finns en ömsesidighet för forskarna att publicera sig 

och nå ut med sin forskning. Detta kan göras genom att kommunera i sitt 

utvecklingsarbete att nå en hållbar utvecklings i sina stadsdelar behöver få ett 

evidensbaserat förändringsarbete.  

4.7 Autonomi  

Som ett sista och sjunde uppsättning av regler om teoribildningen kring 

nätverksstyrning ställs autonomi. Hertting (2003) har framhållit att aktörerna genom 

samverkan ska kunna öka sin implementeringskapacitet med maximalt bibehållen 

autonomi, något som kan ses om en paradox. För det första är frågan om aktörerna i 

någon reell mening är autonoma då de måste samverka med andra aktörer. Från 

kommuner ger respondenterna en enig bild om att det inte föreligger några direktiv till 

varför de samverkar. För högskolans del utgör samverkan en av dess huvuduppgifter. 

De pengar som kommunerna satsar i SK kommer från kommunens budget som de 

avsätter varje år. Både Västerås och Eskilstuna lägger 20 miljoner årligen, medan 

MDH bidrar med resurser för personal, tjänster och för administrationen av 

Samhällskontraktet. Av de fyrtio miljonerna som kommunerna tillsammans satsar är 

51 procent OH-kostnader. Av OH:n går 20 procent till den akademi som får 

projektmedel och resterande till högskolans övriga utgifter, däribland lön till 

administrationen. Nästan hälften av pengarna är kvar till lön för medlemmarna i 

styrgruppen, projektledarna resterande projektmedlemmar samt kommunikation. I 

kommunernas kommunstyrelse finns politiska beslut på att avsätta medel för hållbar 

utveckling. Via sin verksamhetsberättelse rapporterar högskolan till SK. I samband 

med detta bjuds kommunerna in för att tala om vad som har gjorts med pengarna det 

gånga året. Därefter blir kommunstyrelsen inbjuden där de får en beskrivning av hur 

de tre aktörerna har samarbetat.  

Att politiker kommer in i slutskedet när projekt redan är avslutade kan ses som ett 

uttryck för politikens förändrade roll. I den andan menar Hertting (2003) att 

nätverksstyrning inte gör det meningsfullt och eller möjligt att via den traditionella 

mekanismen kontrollera makt och kräva ansvar då samverkan leder till att 

beslutskedjan bryts horisontellt (Hertting, 2006, s. 20). Även Gossas (2006) tar upp 
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och blottlägger det kommunala självstyret i anknytning till en ökad grad av 

nätverksstyrning. Sørensen och Torfing (2005) och Fell (2008) menar å andra sidan att 

nätverksstyrning bidrar till att öka möjligheterna för aktörer att delta i policyskapande, 

därmed stärks också legitimiten för processen (Fell 2008, s. 45f). Nätverksstyrning 

inkluderar förvisso förhandlingar, men det måste inbegripa mer än så. Förtroende och 

uppriktighet gentemot varandra är två andra viktiga hörnstenar för att belysa 

aktörernas ömsesidiga beroende av varandra (Hertting 2003, s. 53). I och med att 

nätverksstyrning kan vara av informell karaktär kan det blir svårt om inte omöjligt att 

veta vem som fattar besluten och vilka som ska hållas ansvariga. I det avseendet har 

nätverksstyrningen en lucka att fylla när det kommer till frågan om vem som 

egentligen styr och i förlängningen vem som ska hållas till svars för dess utfall (Fell 

2008, s. 46f).  
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5. Diskussion och slutsatser 

Denna uppsats har ökat kännedomen och förståelsen för hur aktörer med skilda 

uppgifter, organisationsprinciper och traditioner samverkar för att understödja regional 

utveckling. För att göra frågan forskningsbar har studien fokuserat på styrgruppen 

Hållbar samhällsutveckling som är en av Samhällskontraktets fyra sektorsgrupper i 

Samhällskontraktet. Studien avgränsade sig från styrgruppens bildadande 2011 fram 

till 2013. Syftet har inte varit att utvärdera Samhällskontraktets resultat eller 

effektivitet, utan analysen har belyst processen kring den samverkan som sker mellan 

dessa tre aktörer. Som ett led i att uppfylla syftet ställdes två övergripande 

frågeställningar upp. Den första frågan berörde själva processen: 

 Hur kan processen i sektorsgruppen Hållbar samhällsutveckling 

beskrivas? 

Som ett ytterligare ett led i att besvara denna fråga synliggjordes processen utifrån 

teoribildningen utifrån Herttings (2006) sju uppsättningar av regler i nätverksstyrning. 

Av dessa har organisering, policyproblem, organisering av processen samt 

samarbetsformer ställts under denna kategori. 

Fallstudien visar att de medverkande aktörernas syfte att samverka ligger i linje med 

nätverksstyrningens kärna om att tillsammans lösa problem som aktörerna för sig inte 

kan uppnå, något som Wistus (2010) och Hörnemalm (2008) har framhållit tidigare i 

forskningen. Det vill säga, dem incitament som finns för aktörerna att samverka är, för 

högskolans del, att de genom Högskolelagen 1997 har det som en av tre 

huvuduppgifter att samverka med det omgivande samhället. De ska därmed inte enbart 

utbilda och bedriva forskning. För kommunernas del har den lokala och globala 

konkurrens som präglar samhället varit en bidragande anledning att skjuta fram sina 

positioner för att kunna öka regionens konkurrenskraft och därmed få till en regional 

utveckling. Även om staten genom lagar (piska) och bidrag (morot) driver på denna 

förändring mot mer samverkan i syfte att gynna en regional utveckling kvarstår den 

akademiska frågan hur det påverkar utbildningsväsendet i förlängningen. 

I dess breddaste form betonar teoribildningen kring nätverksstyrning informella 

nätverk, av det skälet har jag fokuserat på att identifiera informella regler och funnit att 

de inte föreligger i denna studie (Fell A. 2008). Även om det föreligger avtal mellan 

Västerås stad, Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola kan det i detta fall endast 

betraktas som en formaliserad samverkan. Nätverksstyrningen tar sig uttryck i tre 

gemensamma former för samverkan såsom styrgrupper, samverkanområden och 

sakområden. Frånvaron av informella relationer betyder inte som framgår att 
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samverkan behöver sakna strukturer. I ljust av detta resultat kan Samhällskontraktet 

definieras som ett fall av formell nätverksstyrning. 

Den andra frågan som inledningsvis ställdes berörde aktörernas relation till varandra i 

processen. För att upprepa ledfrågan: 

 Hur utvecklas relationerna mellan dessa aktörer i denna process? 

Under denna kategori har informationsspridning, ömsesidighet och autonomi 

behandlats och visat sig påverka samverkan olika.  

Relationerna mellan dessa aktörer utvecklas genom diskussioner och kompromisser i 

styrgruppen. Relationerna och inriktningen på de policyproblem och dess organisering 

utvecklas utifrån tjänstemännens personliga drivenhet att förändra, vilket kan kopplas 

till Olsson och Hysing (2012) vad gäller tjänstemannens förändrade roll i politiken. 

Den bekräftar tidigare tolkningar av nätverksstyrning (se tidigare forskning) som 

framhåller att nätverksstyrning inte gör det möjligt att kräva ansvar av politiker 

eftersom de undersökta besluten sker på annat håll. I detta fall i styrgruppen i hållbar 

samhällsutveckling. Konsekvensen av detta är att demokratiska ansvarsutkrävanden 

begränsas. Det vill säga, det finns en diskrepans mellan den parlamentariska 

styrningskedjan och ansvarutkrävande på lokal nivå och är beroende av tjänstemän 

som prioriterar berörda policyproblem. Detta demokratiska underskott har påtalats i 

tidigare forskning. Exempelvis Hertting 2003, Fell 2008 och Sørensen & Torfing 2007 

lyfter fram betydelsen av ansvarutkrävande i nätverksstyrningen. Av det skälet, bör 

Samhällskontraktet och liknande samverkansformer ha en princip för 

ansvarutkrävanden.  

För att underlätta samverkan har information spridits vid sex årliga formella möten. 

Inom ramen för dessa möten har det visat sig att vissa individer har en stark påverkan 

på processen för hållbar samhällsutveckling.  

Vad gäller själva samverkansplattformen Samhällskontraktet har stora förändringar 

skett sedan den initierades. Från att ha varit en permanent samverkansform mellan 

kommunerna och högskolan till att bli en plattform som står utanför den politiska 

dagordningen. 

Även om samverkan mellan de tre aktörerna i Samhällskontraktet har ett formaliserad 

samverkan har studien visat att ömsesidiga relationer är svår att belysa. För att inte 

hamna i en situation där samverkan legitimeras av endast lojalitet och modeskäl, det 

vill säga, samverkan för samverkans skull. I ett sådant skede är det aktuellt att 

ifrågasätta om samverkan är meningsfullt och effektivt.  
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Den initiala ambitionen kring de metodologiska vägval och då i synnerhet tillämpandet 

av dokumentanalys som en central empirisk material har under resan gång stött på 

motgångar och har kommit att förändras. Det har främst handlat om att 

dokumentmaterialet inte varit tillfredställande för att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Av den anledningen ha intervjuerna kommit att bli en stor det i det 

empiriska materialet och analysen, snarare än som det som var utgångångpunkten som 

ett centralt inslag snarare än ett komplement till dito. Uppsatsen slår också fast att 

beslutsfattande underlättas av de identifierade processer och relationer som ligger till 

grund för samverkan. 
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5.1 Förslag till vidare forskning 

Att tillämpa nätverksstyrning som ett analytiskt perspektiv för att belysa samverkan 

mellan olika aktörer för att få en ökad kännedom och förståelse för samverkan har i 

den här studien visat sig vara användbart. En kvalitativ ansats gör det möjligt att 

belysa aktörers ömsesidiga relation, samarbetsformer, avgränsande policyproblem och 

organisering. I den här uppsatsen har jag inte fördjupat mig i autonomi och 

ömsesidighet. Detta fodrar att forskaren avgränsar sig i tid och rum för att synliggöra 

en sådan utveckling. Här skulle en fördjupad studie kunna bidra till att synliggöra 

dessa faktorer. 

Inom teoribildningen kring nätverksstyrning beskrivs ofta effektivitetsproblem. Det 

har inte varit uppsatsens syfte att utvärdera Samhällskontraktets effektivitet. En sådan 

analys är intressant och relevant att genomföra.  

En annan tänkbar studie är att jämföra Samhällskontraktet med andra exempel på 

samverkansinitiativ mellan kommuner och högskolor/universitet. Detta till exempel 

för att påvisa eventuella likheter och skillnader i hur organisationen ser ut, 

informationsspridning, mötesformer, medlemmarnas roll och makt att avgränsa 

policyproblem och den möjliga kompromiss och förhandlingskultur som präglar 

samverkan. 
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Bilaga  

Intervjuguide till medlemmar i styrgruppen för Hållbar samhällsutveckling 

Inledning 

Berätta om din roll i styrgruppen 

Hur stor del av din totala tjänst lägger du ner på styrguppen? 

Organisering av samverkansprojektet Samhällskontraktet 

Vem/vilka har tagit initiativ till samverkansprojektet Samhällskontraktet?  

Hur har ni kommit till att organiseringen av Samhällskontraktet ska se ut som den gör? 

Avgränsade policyproblem 

Hur kommer ni fram till vad som ska organiseras? 

Vem eller vilka är med i processen för prioritering av policyproblem? 

Vart fattas beslut om detta och hur? I kommunen? Av politiker? 

Organisering 

Hur utses medlemmarna i styrgruppen? 

Hur uppfattar du att styrgruppen organiserar sig? 

Vad har styrgruppen för syfte? 

Samarbetsformer 

Hur ser uppslutningen ut kring mötena och vilka typer av möten tillämpas 

Informationsspridning 

Hur förmedlas information till sektorgruppens medlemmar? 

Hur förmedlas informationen utåt till ordinarie organisation? 

Ömsesidighet 

Varför samarbetar ni med just dessa aktörer? 

Vart kommer pengarna ifrån? Verksamhet? EU-medel? 

Vart går pengarna som satsas i Samhällskontraktet? 

Autonomi 

Vem beslutar om vilka områden i Samhällskontraktet som ska prioriters? 

Tas pengarna från ordinarie verksamhet? 

Är det något du vill tillägga?  
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De åtta övergripande målen för Samhällskontraktet:  

1. Höja kompetensnivån hos regionens medborgare. 

2. Öka övergången till högre utbildning. 

3. Öka orternas attraktionskraft för att locka nya studenter, få utexaminerade att stanna kvar 

samt 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. Öka kompetensen hos personal i kommunalt finansierad verksamhet och öka kvaliteten 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) 


