
Erfarenheter från Kau av olika metoder för datainsamling i SKÖN-projektet 

Inom ramen för Karlstads universitets (Kau) arbete med projekten SKÖN och SPETS har ett antal olika 

metoder för datainsamling använts. I framför allt SKÖN har detta utgjort en del av projektets 

kvalitetssäkrande ambition, bestående i att testa olika metoder som kan användas vid värdering av 

samverkan generellt, och i fallet SPETS av strategiska partnerskap i synnerhet. Tre olika metoder har 

identifierats och testats av Kau: a) intervjumetod baserad på ladderingmetodiken, b) 

canvasmetoden, samt c) workshopmetoden. 

Kau har använt de tre metoderna på lite olika sätt; 

- Intervjumetoden användes som ett led i ett utvecklingsarbete mellan Kau och ett större 

företag. Kau och företaget har samverkat både inom utbildnings och forskningsverksamheten 

under många år men hade tagit ett gemensamt beslut om att se över detta för att se om det 

kunde utvecklas ytterligare och för att utröna värdet och effekterna av samverka samt se 

huruvida det bidrar till verksamhets- och kvalitetsutvecklingen hos respektive partner. För 

detta ändamål fungerade intervjumetoden utmärkt, via djupintervjuerna som hölls på högsta 

ledningsnivå, på mellannivå samt på operativ nivå hos båda parter framkom tydligt vilka 

behov, förväntningar och upplevd kvalitet som båda parter hade. I detta fall var 

intervjumetoden en uppskattad metod eftersom den gav utrymme för förtroendefulla och 

inte för styrda samtal på individnivå. 

Via intervjuerna tydliggjordes både Kau och företagets värdering av samverkan och resultatet 

gav partnerna en bra och tydlig plattform för utveckling samverkan mot ett än tydligare 

strategiskt partnerskapet. Intervjumetoden var värdefull som en djupintervjumetod men 

kräver en relativt stor insats och bör nog användas i de fall lärosätet och utvald partner 

verkligen ser en gemensam utvecklingsmöjlighet med resultatet från intervjumetoden som 

plattform. Avgörande för att det blev en värdefull process mellan Kau och det specifika 

företaget var att utvärderingen var efterfrågad av de högsta ledningarna och att resultatet 

mottogs av dem gemensamt. 

- Canvasmetoden har Kau använt för att få återkoppling från ett fyra-fem mindre företag som 

Kau har samverkan med. Framförallt har det handlat om företag som Kau har 

studentrelaterade samverkan med, och där denna samverkan är formulerade i 

samverkansavtal. För dessa samverkanspartsvärderingar fungerade canvasmetoden utmärkt. 

Metoden gav en bra struktur för att på relativt kort tid få fram samverkansparternas 

allmänna feedback, prioriteringar och återkoppling avseende kvaliteten på de aktiviteter som 

genomförs men även hur dessa utvecklar partnerns egen verksamhet. Kau och de utvalda 

företagen upplevde canvasmetoden som enkel och smidig att jobba med och även att den 

med relativt liten insats från båda partners gav en tydlig struktur på utfallet. 

- Workshopmetoden har Kau använt som ett utvecklingsverktyg med två kommuner. I båda 

dessa fall har workshopmetoden använts som ett verktyg för att samla upp åsikter och 

uppfattningar från båda parter avseende olika aktiviteter som genomförts sedan tidigare, hur 

kvaliteten på dessa upplevts samt diskutera fortsatta och framtida aktiviteter som driva på 

utvecklingen hos både Kau och kommunerna. Denna metod är kanske inte helt lämpad för 

att få en tydlig återkoppling på kvaliteten men kan ändå med fördel användas för att på ett 

snabbt sätt samla in synpunkter och förslag på bred front. I båda fallen har detta lett till att 

samverkan med kommunerna har tydliggjorts och strukturerats upp för att tydligare påvisa 

både de aktiviteter som genomförs men även värdet av dem och hur de utvecklar respektive 

organisation. I båda fallen har de högsta ledningarna varit involverade i både workshops men 

även i framtagandet av gemensamma utvecklingsplaner. 



Sammantaget så är Kau´s erfarenheter från användningen av dessa metoder positiv, alla tre metoder 

har visat sig värdefulla i dialogen med externa partners, dock utifrån lite olika infallsvinklar, 

förutsättningar och målbilder för dialogen. Att erbjuda dem brett på universitetet, dvs som en 

integrerad del i kvalitetsutvecklingsarbetet inom olika institutioner/avdelningar är den väg som Kau 

troligen kommer att ta genom att de beskrivna metoderna görs tillgängliga för institutioner/ 

avdelningar i samband med att de ska genomföra självutvärderingar inom ramen för 

kvalitetssystemet på Kau. 

 

Kontaktperson Kau: 

Håkan Spjuth, hakan.spjuth@kau.se 
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Erfarenheter från KI av intervju-/ladderingmetoden i SKÖN-projektets 

samverkanspartsvärdering (WP5) 

Karolinska Institutet (KI) har aktivt deltagit inom SKÖN-projektets Samverkanspartsvärdering, vilket 

koordinerades av Karlstads universitet. KI använde sig av den sk. laddering-metoden gentemot den 

för KI viktigaste samverkanspartnern, Stockholms Läns Landsting (SLL, sedan 2019-01-01 Region 

Stockholm). KI och Region Stockholm har en utvecklad samverkansorganisation. Arbetet leds via en 

ledningsgrupp med ett råd för utbildning och ett råd för forskning. Underliggande nivå är en FoUU-

kommitté med ett flertal FoUU-grupper inom organisationerna. Samverkan mellan KI och Region 

Stockholm styrs bl a ALF-avtalet och förstärks av att KI har ca 60% av sin verksamhet, utbildning och 

forskning, inom hälso- och sjukvården. 

KI arbetade främst med intervjuer/laddering-metoden enligt ett semistrukturerat upplägg. Detta för 

att erhålla mer nyanserade bilder av pågående samverkan och hur den skulle kunna utvecklas. 

Parallellt testades Canvas-metoden under en kortare workshop. 

Intervjuerna skedde enskilt och totalt utfördes åtta intervjuer, fyra personer intervjuades inom KI och 

fyra personer inom Region Stockholm). 

KI och Region Stockholm med Karolinska universitetssjukhuset har ett mycket sammanflätat 

samarbete där ett flertal personer har sk kombinationstjänster med både anställning inom KI och 

regionen. 

Alla intervjuer utfördes individuellt av en intervjuande person. Detta gav öppna diskussioner där 

både rådande styrkor och svagheter framkom med samverkansläget som rådde under perioden. 

Intervjuerna var mycket öppna beroende på att intervjuare och intervjuad hade ett starkt förtroende 

för varandra då de samarbetat tidigare genom olika konstellationer. 

Fler än de åtta intervjuerna utfördes inte då en stark konvergens framkom i svaren. 

Den period som de flesta intervjuer utfördes var framförallt Region Stockholm med Karolinska 

universitetssjukhuset under ekonomisk press där en nylig omorganisation hade skett.  

Återkommande teman var att samverkan mellan partnerna är mycket stark och att båda är beroende 

av varandra för att utvecklas och möta samhällets krav och förväntningar inom verksamhets-

områdena. Mycket har uppnåtts med den nära samverkan och den samverkansorganisation som 

utvecklats. Intervjumetoden kunde belysa detta på ett sätt där klara styrkor kunde identifieras samt 

områden där förbättringsarbete efterfrågades. Detta i kontrast till Canvas-metoden som visade sig 

vara ett bra komplement, men mer visade på förväntningar än resultat och förbättringsområden.  

Sammanfattningsvis kan den öppenhet som visades under intervjuerna visa på styrkan i metoden. 

Canvas-metoden kan, i detta fall, ses som ett bra komplement på en mer övergripande nivå. En 

svaghet med intervjuer kan vara, om en stor öppenhet eftersträvas, att det måste finnas stor tillit 

mellan intervjuare och intervjuad. Samtidigt finns risk att intervjuerna präglas av dagsläget som 

råder. Av intresse skulle vara att följa upp intervjuerna efter en tidsperiod för se på ev utveckling som 

skett inom samverkan. I detta fall då ett antal positioner inom både KI och Region har nya personer 

på ledande positioner. 

 

Kontaktperson KI: 

Jan-Olov Höög, jan-olov.hoog@ki.se 

mailto:jan-olov.hoog@ki.se


Erfarenheter av olika metoder för datainsamling i SKÖN 

Malmö universitet kännetecknas av ett ungt lärosäte med en stark tradition på lärosätet av att arbeta 

i samverkan med olika aktörer. Inte minst syns detta i benämningen av de olika fakulteterna och att 

universitet har sin lokalisering i olika delar av Malmö stad. 

I universitets övergripande styrdokument Strategi 2022 finner vi följande;  

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till 

samhällsutvecklingen genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft. 

Studenterna vid Malmö universitet ska inspireras till att utveckla en förmåga att identifiera, 

initiera och leda förändringsprocesser för att möta och hantera komplexa samhällsfrågor.  

Vi verkar för en hållbar och mer jämlik värld och medverkar till att bildning och livslångt lärande 

blir ett självklart inslag i hela samhället. Inkludering och breddat deltagande i utbildning är en 

väsentlig förutsättning för att alla i samhället ska kunna göra sin röst hörd och ges möjlighet att 

påverka. 

 Inkludering och mångfald skapar en kreativ och inspirerande akademisk miljö som i samverkan 

med andra samhällsaktörer driver kvalitetsutvecklingen i utbildning och forskning. 

Malmö universitet ska ha hög kvalitet i utbildning och forskning där vi i samverkan med andra 

samhällsaktörer skapar, delar och sprider kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. 

Strategi 2022 innebär en bred syn på samverkan från att sprida forskningsresultat och utveckla 

utbildningsprogram till en mer aktiv samverkan som fordrar samsyn med andra aktörer i ett mer 

samskapande perspektiv.   

Malmö stad är en strategisk partner för Malmö universitet med en lång tradition av samarbete 

mellan staden och universitetets fakulteter vad gäller forskning och utbildning. Under åren har olika 

plattformar, forskningscentra och mötesplatser utgjort arenor för denna samverkan såväl som den 

mer kontinuerliga samverkan som sker naturligen genom de olika professionsutbildningarna. Varje 

fakultet representerar också olika områden inom stadens verksamheter t.ex. 

professionsutbildningarna på Fakulteten för hälsa och samhälle och lärarutbildningen på 

Fakulteteten för lärande och samhälle som har samverkan med socialtjänst, vård och omsorg och 

skola i sina utbildningsprogram. Fakulteten för kultur och samhälle har skapat samverkansarenor för 

samhällsbyggnad och social innovation. Samverkan har vuxit fram utifrån varje fakultets behov och 

intentioner där strategiska partnerskap med staden varit tongivande samtidigt som nya arenor för 

social innovation och entreprenörskap utvecklats över tid.  Det innebär att det naturligen finns olika 

mognadsgrader av samverkan mellan staden och universitetet beroende på tradition, erfarenheter 

och målsättningar.  

En utmaning för Malmö universitet är att utveckla dessa olika områden på fakulteterna horisontellt 

med staden och samtidigt föra en universitetsövergripande samverkan i den vertikala 

linjeorganisationen på en övergripande strategisk nivå. Långsiktigheten påverkas också av att staden 

är en politiskt styrd organisation där målsättningen med arbetet styrs av olika policydokument som 

kan förändras mellan valen. Genom åren har en del strategiska satsningar skett med mer 

övergripande samverkan exempelvis Malmökommissionens arbete och inrättandet av en 

samverkansplattform för hållbar stadsutveckling: Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU).  

Eftersom samverkan mellan universitetet och staden kan beskrivas som en utvecklingsprocess 

kopplat till respektive organisations kvalitetssystem men med olika mognadsgrader av samverkan i 

sina verksamheter har vi valt tre olika case av samverkan mellan Malmö universitet och Malmö stad. 



Metoder 

För Malmö universitets del var det angeläget med individuella intervjuer, för att se på 

mognadsgraden av samverkan internt hos  oss själva men även i staden. Lärosätet och staden har 

olika prioriteringar utifrån den kontext de arbetar i. Det krävdes därför mer fördjupade intervjuer 

med chefer i olika delar av organisationerna för att förstå samband och att se vilka mekanismer som 

var styrande.  

En semistrukturerad intervjuguide konstruerades med frågor vars syfte var att samla in data som 

kunde besvara mer deskriptiva frågor, vilken samverkan som förekommer, med mer värderande 

frågor, hur denna samverkan fungerat, dess utvecklingspotential samt vilken kunskapssyn och 

kompetens som främjar samverkan.  

Intervjuer genomfördes med universitetets ledning, dekaner på respektive fakultet samt med 

direktörer på stadens förvaltningar samt med Malmö stads stadsdirektör. Därefter anordnades en 

workshop/dialogsamtal med Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU). Deltagarna vid denna 

workshop var så kallade gränsgångare; personer med speciellt inrättade tjänster med delad 

finansiering/anställning i akademin och Malmö stad. Deltagarna utgjorde ett bra exempel ”på tvärs” 

som involverar flera institutioner och fakulteter på lärosätet liksom flera förvaltningar på Malmö 

stad. Syftet med denna workshop var att pröva och diskutera den kunskap som erhållits i 

intervjuerna med ledning inom universitet och stad och för att höra medarbetarnas synpunkter och 

se hur bilden av samverkan uppfattades och förstods av medarbetare.   

Resultatet av Malmö universitets datainsamling sammanfattas i tre case; 

Samhällsbyggnad, miljö - Fakulteten för kultur och samhälle  

Skolförvaltningar - Fakulteten för lärande och samhälle 

Socialtjänst/vård och omsorg/kriminologi/polis - Fakulteten för hälsa och samhälle 

För att bättre förstå graden av samverkan belyses sedan de olika casen genom olika ambitions- och 

integrationsnivåer beroende på graden av vertikal och horisontell integrering. 

 

Kontaktpersoner Mau: 

Anna Bogeskär Brandt, anna.bogeskar.brandt@mau.se 

Jens Sjölander, jens.sjolander@kau.se 
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Erfarenheter från MDH av intervjumetoden vid datainsamling i SKÖN-

projektet 

I samband med SKÖN-projektet har Mälardalens Högskola (MDH) enbart arbetat med intervjuer. 

Dessa har följt upplägget för ladderingmetoden och varit semistrukturerade i syfte att få fram ett rikt 

material för att därefter induktivt gruppera det som sades under olika teman. Intervjuerna har 

särskilt inriktats på samarbetet mellan högskolan och offentlig sektor, och då en kommun som ingår i 

Samhällskontraktet, vilket är ett samverkansavtal som sträcker sig tillbaka till 2009 och har till syfte 

att:  

• Höja kompetensnivån i regionen 

• Stärka forskning och utbildning vid MDH 

• Utveckla verksamheter och medarbetare inom offentlig sektor 

• Skapa goda relationer i samverkan mellan högskolan och aktörer i offentlig sektor 

Då den som genomförde intervjuerna arbetat i olika förtroendepositioner under en längre tid på 

högskolan, samt varit engagerad både som forskare och delprocessledare inom Samhällskontraktet, 

har det varit relativt lätt att etablera förtroendefulla relationer till samtliga intervjuade. Totalt 

intervjuades sju personer, varav fyra från kommunen och tre från högskolan. Intervjuerna avslutades 

då mättnad i materialet hade nåtts. 

Bland återkommande teman kan nämnas nätverkets egenvärde, dagsaktuella problem/utmaningar, 

betydelsen av kompetens- och kunskapsutveckling, parternas olikheter men gemensamma intressen, 

samt en gemensam målbild kring regional utveckling.  

Resultatet pekar främst på att intervjumetoden erbjuder en fördjupad förståelse av relationen 

mellan parterna samt en möjlighet att identifiera problem och möjligheter till bättre samverkan. På 

det sättet fungerar den väl som samverkanspartsvärdering. Det är däremot inte en metod för att 

sätta någon typ av siffra på samverkan vars utveckling kan följas årligen, bl.a. då resultatet bedöms 

starkt påverkas av vem det är som genomför intervjuerna. Erfarenheten av intervjumetoden är god, 

men retrospektivt hade det varit bättre om minst två personer hade varit engagerade i intervjuerna 

och då gärna en från respektive part för att kunna balansera intervjuer och analys bättre. Skall 

samverkan utvärderas bör väl också det göras i samverkan.  

 

Kontaktperson MDH: 

Magnus Hoppe, magnus.hoppe@mdh.se 

 

--- 
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SAMVERKAN MELLAN MALMÖ STAD OCH MALMÖ UNIVERSITET- TRE CASE 
 
Fall 1:  Samhällsbyggnad och miljö - Fakulteten för kultur och samhälle 
 
Uppdraget samverkan 
Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar om många av vår tids stora frågor, 
exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling, från 
humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Fakulteten är en 
föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas av en hög grad av internationalisering 
och samarbete med andra, såväl inom som utanför akademin. Fakulteten erbjuder utbildningar inom 
bland annat kommunikation och design, freds - och konfliktvetenskap, mänskliga rättigheter, 
internationella relationer, ledarskap och organisation, statsvetenskap, genusvetenskap, språk, miljö, 
fastighetsvetenskap och hållbar stadsutveckling. Externa samverkansparter finns inom privat, offentlig 
och idéburen sektor och kopplas både till forskning och grundutbildning. Malmö stad är en viktig 
samverkanspart och exempel på samarbeten är såväl gemensamma samverkansarenor som 
examensarbeten, mentorsprogram, konferenser, uppdragsutbildning och uppdragsforskning. 
 
En prioritering hos den centrala ledningen på universitetet är att skapa strategiska partnerskap för att 
kunna utveckla och utvärdera samverkan med staden, samt att vårda och facilitera de nätverken 
centralt med en målsättning att stärka kvalitetsarbetet. Rektor betonar dock särskilt att de strategiska 
avtalen med staden också skall vara ett stöd för forskare på universitetet samtidigt som det är 
angeläget att mötas i ett relationsskapande på högsta ledningsnivå för att följa utvecklingen i 
respektive verksamhet. Stadens ledning i samhällsbyggnadssektorn är lika angelägna som universitetet 
att få till stånd ett strategiskt avtal för att följa upp verksamheterna mot de internt satta målen. ”Det 
är viktigt för stadens utveckling, inte staden bara som organisation utan också näringslivet, 
civilsamhället” (Malmö stad).   

Både förvaltningsledningen för samhällsbyggnad och miljöfrågor samt näringslivsenheten och en del 
personer i ledningen på universitetet, betonar att de i framtiden gärna ser en mer klusterformad 
samverkan som även inkorporerar andra universitet och parter i mer långsiktiga satsningar. I relation 
till stadens fullmäktige är samverkan med universitet kopplat till deras övergripande mål 
kunskapsallianser. Dessa relateras till akademin generellt och har inte särskilt fokus på Malmö 
universitet. Universitetet har en central roll i att ge kompetens till staden genom utbildningar men 
förvaltningsledningen betonar särskilt att de även ingår i allianser med andra universitet t. ex. Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU Alnarp. De är viktiga partners för staden med sin särskilda expertis inom miljö 
och landskapsfrågor. Staden ser också att Malmö universitet i ett nära samarbete med staden kan göra 
nytta på många andra arenor genom ett ökat samarbete. I relation till samhällsbyggnad och miljö finns 
t. ex. aktörer i gränssnittet både från näringslivet (fastighetsbolag) och civilsamhället som kan bli 
potentiella partners för Malmö universitet.  

För att möjliggöra att kvalitetssäkra samverkan är det nödvändigt med ett övergripande avtal. 
Samtidigt påpekar både staden och universitetet att kvalitetssäkringen av verksamheten måste ske 
operativt ute i verksamheten. För detta behövs en struktur internt både hos Malmö stad och hos 
Malmö universitet. En del reglerade samverkansformer finns på fakulteten men dekanen påpekar t. 
ex. att fakulteten inte alltid deltar i övergripande samverkan med staden och att kontakter med 
forskare ofta sker ad hoc vilket gör att stadens förvaltningar ibland missar väsentlig kompetens. 
”Kontakter tas ibland med enskilda personer inom universitetet – en handplockning som kan vara 
problematiskt. Syftet viktigt och därför också kompetensen så att personen blir relevant i 
sammanhanget” (Malmö universitet).  

Flera av stadens företrädare nämner Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) som är en 
samverkansplattform med Malmö universitet som de är stolta över vad gäller den mer praktiknära och 
operationella verksamheten. ISU har idag personal som arbetar som gränsgångare kopplat till sin 
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verksamhet både från universitetet och staden. En annan verksamhet som anses angelägen är 
möjligheten att samarbeta runt kommundoktorander. Organisationen inom samhällsbyggnad på 
Malmö stad ser att de kan utveckla egen forskning internt på sikt genom dessa doktorander. 

 

Kunskapssyn och kompetensbehov 

Ledningen på universitetet betonar vikten av en struktur runt de övergripande avtalen som är 
funktionsbunden på universitetet för att följa upp de mål som finns. ”Det är en process att vårda en 
strategisk partner. Bygger på ledning- till ledning men behövs också en struktur runt om som är 
funktionsbunden” (Malmö universitet). Samtidigt så pekar universitetet på att det är genom långsiktiga 
personliga relationer och tillit som strategisk långsiktig samverkan byggs, vilket ofta sker på 
fakulteterna med forskande personal.  
 
Personalen i staden och på universitetet upplever att de har svårt att vidmakthålla de relationer som 
de har byggt upp i sitt dagliga arbete i en tillvaro som är allt mer tidspressad, och där 
samverkansaktiviteter och relationsskapande inte ryms inom ramen för den enskildes arbetstid. För 
att möta upp en samverkan som bygger på tillit och samsyn behövs en speciell struktur för forskare på 
fakultetsnivå, anser deltagare från universitetet. De uppger att detta kräver tid och resurser som i dag 
främst finns i övergripande forskningsplattformar och centrumbildningar på fakulteten samt inom 
särskilt organiserade samverkansformer som ISU. Det innebär att samskapande samverkansformer 
ofta sker i dessa ovan beskrivna miljöer, och inte kommer alla forskare och lärare till del, trots att 
samsyn i samverkan betonas för all personal i kvalitetsramverket på universitetet.  
 
Det finns i ledningen på fakulteten en oro för att ett alltför stort fokus på samverkan kan minska 
förståelsen ute i samhället för de akademiska värdena och akademins traditionella roll i 
samhällsbygget. ”Samverkan riskerar också att ses instrumentellt där lärosätena blir en sorts utförare” 
(Malmö universitet). Dessa olika aspekter kommer även fram i intervjuerna med staden, där 
förvaltningsledningarna har diversifierade förhållningssätt till forskningen. Några betonar att 
akademin skall ses som en part i processen mot ett nyttiggörande medan andra ser akademins roll som 
att de mer överför kunskap till staden. Andra förvaltningsansvariga betonar vikten av samsyn när det 
gäller samverkan och att denna samsyn kopplas till specifika kärnområden där man ger exempel som 
ISU med gränsgångare. I den dialogen blir samverkan inte enbart formella avtal utan handlar också om 
att skapa en särskild kultur tillsammans. ”Det är självklart att vi jobbar tajt tillsammans, vi har 
jättemånga beröringspunkter. …Det viktigaste är också kulturfrågan, att vi samarbetar bra 
tillsammans sen är det bra om man formaliserar det med ett avtal, dokument eller så” (Malmö stad). 
 

Utvärdering av samverkan 

Det som är särskilt tydligt i materialet är att det finns en frustration angående hur effekter av olika 
insatser skall mätas och värderas. Hur skall man egentligen kvalitetssäkra samverkan undrar 
fakultetsledningen ”Finns samverkan utan forskning och utbildning; hur kvalitetssäkrar man sådan 
verksamhet?” (Malmö universitet). Ledningen för universitet betonar den vertikala linjen av samverkan 
genom kontrakt och avtal men säger samtidigt att det är angeläget att den operativa nivån d.v.s. 
fakulteterna formar sin egen samverkan. Fakulteten betonar också att dekanen har en viktig roll som 
ambassadör för verksamheten och att staden inte alltid tar kontakt med rätt forskarkompetens utan 
att det ofta sker genom mer informella kanaler samt att de ser svårigheter i att kunna mäta samverkan. 

I kommunen finns ett system som innebär att de ständigt behöver utvärdera och mäta sina satsningar 
för att kunna göra olika prioriteringar. Men idag saknas medel för att kunna göra detta långsiktigt. 
Staden påpekar särskilt att de behöver kunna utvärdera processer också över kortare tid och 
företrädare från samhällsbyggnad, miljö och näringslivskontor betonar vikten av att kunna göra 
processutvärderingar av olika projekt och processer som finns i den dagliga verksamheten. ”Knyta det 
(utvärdering) till de processer vi har inom kommunen. Gör saker i kvartal, t. ex. kvartal ett blickar vi ut 
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och gör omvärldsanalys. Om vi tillsammans kan arbeta inom de här processerna hade det varit väldigt 
bra” (Malmö stad). Detta beskrivs också av personalen i staden som angeläget men dessa betonar 
också det relationsskapande tillitsarbetet och att det är ett resurskrävande arbete som fodrar resurser, 
samsyn och ett samarbete över en längre tid.   
 

Mogenhet i samverkan 

Staden liksom universitetet betonar en satsning på vissa teman samt påpekar att det saknas en vertikal 
mer formell struktur för samverkan i en övergripande överenskommelse. I ledningen på universitetet 
liksom i stadens förvaltningar menar flera företrädare att horisontell samverkan pågår och måste pågå  
”ute i kapillärerna”, d.v.s. ute i verksamheten och inte vara föremål får en alltför hård styrning. 
Akademin behöver i enlighet med universitets målsättning bevara sitt akademiska värde och staden 
vill gärna utveckla egen intern forskning inom samhällsbyggnadsområdet. Personalen i båda 
organisationerna betonar dock att de inte ser vikten av ett övergripande avtal om de inte också bereds 
möjligheter att göra mer tematiska samarbeten där de kan arbeta fram en samsyn över längre tid och 
vårda nätverken och samarbetet. För detta krävs specifika miljöer såsom t. ex. ISU eller Mötesplats 
Social Innovation (MSI). Idag sker många samarbeten ad hoc, med redan kända och ofta personligt 
utvalda forskare relaterat till tidigare projektförbindelser. Både fakulteten och staden är angelägna om 
att utveckla arbetet med kommundoktorander och fortsätta med gränsgångare. De efterfrågar 
utvärdering av samverkan och uppger att de saknar verktyg för detta. 
 
Fall 2:  Skolan - Fakulteten för lärande och samhälle 
 
Uppdraget samverkan 
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. 
Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där studenter väljer en av fyra examina: 
förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, 
historiker, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns masters- och 
forskarutbildningar, samt fristående kurser, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten 
karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med 
skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Forskningen på fakulteten är idrottsvetenskaplig och 
utbildningsvetenskaplig och bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället.  
  
Det finns redan en rad överenskommelser och avtal där staden och Fakulteten för lärande och 
samhälle samverkar. Under 2015-2019 pågick försöksverksamhet med övningsskolor och 
övningsförskolor i verksamhetsförlagd utbildning i ett ramavtal med Kommunförbundet Skåne som 
hanterades av Lärosäten Syd. Med identifierade framgångsfaktorer och erfarenheter från 
femårsperioden skapades en ny organisation för partnerskolor under hösten 2019. Lärosäten, skolor 
och förskolor i regionen har, i ett reviderat ramavtal inför terminsstart 2019, ett väl utvecklat 
samarbete. Ramavtalet garanterar verksamhetsförlagd utbildning med god kvalitet. Utöver detta avtal 
tecknar Malmö universitet tilläggsavtal om fördjupad samverkan med partnerskolor. Målet är att säkra 
hög kvalitet i lärarutbildningens alla delar och att studenternas professionsutveckling stärks genom ett 
fördjupat samarbete mellan universitetet och partnerskolorna. För vissa ämneslärarstudenter 
upplever fakulteten strukturella problem med tillräckligt antal VFU-platser. Detta innebär att det är 
angeläget för stadens utbildningsförvaltningar att ha ett nära samarbete med akademin. ”Stor 
lärarbrist kräver en välfungerande samverkan mellan staden och Malmö universitet” (Malmö 
universitet). 
 
Malmö stad har som relativt stor stad resurser för skolutveckling, vilket övriga kommuner i regionen 
inte har i samma utsträckning. Fakulteten har doktorander som är utplacerade på skolor i staden och 
forskningsledare som kartlägger områden som beforskas i samverkan med Malmö stad. I Malmö stad 
ansvarar Pedagogisk Inspiration Malmö (PI Malmö) för skolutveckling och forskning i Malmö stads alla 
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skolformer. PI Malmö omvärldsbevakar aktuell skolforskning och samverkar bland annat med Malmö 
universitet. Parallellt med detta arbete identifierar nationella skolhuvudmän gemensamma 
frågeställningar. Mellan PI Malmö och fakulteten finns en överenskommelse om samverkan med syfte 
att ge goda förutsättningar för förskollärares och lärares arbete och barn och ungas livsval. Fyra 
forskningsledare vid fakulteten har i uppdrag att entusiasmera och stödja lärare i förskola, skola och 
universitet. Forskningsledarna ska också driva forsknings- och utvecklingsprojekt, söka externa medel 
för forskning och stärka formerna för kunskapsdelning. Dessa olika samverkansarenor visar samverkan 
både strategiskt och operativt. Ett annat exempel är Regionalt utvecklingscentrum (RUC), som arbetar 
på uppdrag av fler aktörer  än Malmö stad, såsom enskilda skolor, kommuner och organisationer. De 
arbetar också med utvecklingsprojekt, bland annat genom Skolverket. Den operativa samverkan sker 
på olika samverkansarenor och det finns en dialog både i staden och hos universitetet kring att skapa 
fler gränsgångare med delad anställning. Men det föreligger också vissa hinder. ”Vi har problem med 
delade anställningar, så kallade gränsgångare med Malmö universitets gällande arbetsordning som 
för tillfället förhindrar just detta; försöksverksamhet med den denna typ av kompetensväxling är 
föreslagen”(Malmö universitet). 
 
Stadens utbildningsförvaltningar ser sin samverkan med universitetet som mycket positiv. De upplever 
att Malmö universitet har en annan vitalitet än de äldre lärosätena som sitter fast i mer konservativa 
former. Malmö stads utbildningsförvaltningar och dess skolor är en viktig samtalspartner för 
universitetet och staden är beroende av universitetet för sin kompetensförsörjning av lärare. 
Fakulteten menar att det också är angeläget att se på en mer långsiktig systematiserad 
kompetensutveckling för lärare i framtiden i samverkan. Staden anser att den samverkan som pågår 
bidrar till att stärka kvaliteten inom verksamheten men menar också att det vore möjligt att göra 
mycket mer och framförallt mer strukturerat. ”Ja den (samverkan)bidrar men samtidigt så kan jag i 
ärlighetens namn säga att det vore möjligt att göra så mycket mer och framförallt mer strukturerat” 
(Malmö stad). 
 
Det finns ett tydligt önskemål från staden om att samverka fortsatt utifrån kvalitetsaspekter i ett win- 
win- klimat som förhandlas fram. Men någon uttrycker också oro över alltför tydliga avtal som 
inkorporerar ekonomi. ”Det är lite en erfarenhet där… undvik att skriva avtal som handlar om 
transaktioner och försök se mer win - win i samarbete där vi ser oss själva som resurser för varandra… 
Så fort man börjar säga att man ska finansiera en viss verksamhet med ett visst medel, så är min 
erfarenhet att det skapar alltid ett mind set […] då blir det mer fokus på form, då blir det mer fokus på 
hur vi ska organisera, det blir frågor om styrning och ledning… Kan man så menar jag, skall man hitta 
samverkan som inte bygger på det monetära” (Malmö stad). 
 
Kunskapssyn och kompetensbehov  

Fakulteten har upplevt en svårighet i att försöka uppnå en balans i en samsyn på vad som skall forskas 
på i relationen till staden, till trots att de har haft många olika samverkansformer över längre tid som 
är mer eller mindre institutionaliserade. Det finns en rad olika avtal och regleringar mellan 
organisationerna men också ett arbete med en fördjupad samsyn utifrån hur parterna ser på kunskap 
och hur praktik och teori bör mötas i ett interaktivt samspel. Staden tycker att kopplingen mellan 
forskning och praktik generellt sett är bra men att den kunde vara mer tydligt. Skillnaderna beror 
många gånger på verksamheternas särart snarare än viljan att samverka. Ett sådant exempel är 
tidsperspektivet där staden önskar visa nyttigheten med sina olika insatser medan akademin har ett 
mer långsiktigt perspektiv. ”Det finns ju alltid en kulturkrock när praktik möter forskning…och den beror 
lite på att vi har olika tidsperspektiv. När vi möter forskning vill vi ha nytta här och nu och forskning är 
ofta något som leder fram till insikter som vi kan ha nytta av så småningom…vi tycker det kan vara 
svårt att komma i verkstad”(Malmö stad). För stadens del handlar det om att kvalitetssäkra politiska 
målsättningar medan universitet arbetar mer långsiktigt med samverkan samtidigt som de värnar om 
de akademiska värdena. Dessa olika kvalitetssystem måste balanseras vilket ibland kan vara svårt och 
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det påverkar möjligheterna att uppnå en balans i samsynen mellan universitetet och staden. Ett 
exempel där bägge parter upplever att de har en samsyn som fungerar är i arbetet med PI Malmö. Det 
innebär ett samarbete där skolorna inte enbart upplever sig vara forskningsobjekt utan de är med i 
processen om vad som skall ”forskas på”. PI Malmö balanserar då upp det faktum att lärare ute i 
verksamheten inte upplever sig delaktiga i forskningen, något som universitetet är medvetet om. ”Vi 
behöver en balans mellan staden och Mau, svårt ibland när det gäller vad som ska beforskas”(Malmö 
universitet). För att få en samsyn måste även ibland formella avtal mellan staden och universitetet ses 
över för att stötta upp gränssnittet då det innehåller ett mer traditionellt förhållningssätt mellan 
akademi och praktik.  
 
En annan gemensam kunskapssyn är behovet av kulturkompetenta lärare under parollen breddad 
rekrytering, där studenter från mindre studievana miljöer (ofta med migrationsbakgrund) ges ökade 
förutsättningar att studera. Universitetet har detta tydligt inskrivet i sin målsättning vilket 
sammanfaller med stadens mål som stipulerar att befolkningens struktur och sammansättning bör 
avspegla anställningar i den egna organisationen. Staden uppger att de har en tydlig målsättning att 
anställa 30% av sin personal med utländsk bakgrund. Det innebär att det finns en gemensam 
kunskapssyn i samverkan som ger staden en stark knytning till universitetet.  ”Malmö universitet är 
framgångsrika att nå första generationens akademiker och många av dem med utländskt påbrå…om 
vi inte attraherat dem så hade det varit till nackdel för oss…nu kan de utbilda sig och  få jobb hos oss i 
Malmö…” (Malmö stad).  På Malmö universitet har det funnits ett stort engagemang hos ledningen 
centralt som särskilt arbetat med utbildningsfrågorna på strukturell nivå och inom t. ex. 
Malmöungdomars väg till arbete genom högskolestudier (MUVAH). I detta projektet har universitetet 
och staden arbetat fram en struktur som identifierar vilka ungdomar som är i riskzonen av att inte 
själva kunna välja utbildning, vilket har inneburit att de tidigt gått in med olika interventioner för att 
stödja rekryteringen. Utifrån detta har interventioner skapats från förskolan och uppåt för att stödja 
målet med breddad rekrytering. Här finns således en gemensam kunskapssyn som präglar bägge 
organisationerna.  
 

Utvärdering av samverkan 

Även i detta fall syns en efterfrågan både från staden och universitet om att hitta olika former för hur 
resultat kan utvärderas. ”Skolorna upplever sig ibland som forskningsobjekt utan alltför mycket 
återkoppling av resultaten”(Malmö universitet). Många av de initiativ som skapats över tid har skett i 
en vertikal integrering med reglerade överenskommelser och avtal såväl som i en horisontell 
integrering med olika miljöer av samskapande vilket innebär att samverkan genomsyrar fakultetens 
verksamhet. En orsak är att staden har ett stort behov av lärarkompetens som stannar i staden och att 
universitetet har ett stort behov av VFU-platser. Men samarbetet behöver beskrivas närmare i relation 
till att visa på långsiktiga samhällseffekter. Ett långsiktigt samverkansarbete med ett personligt 
engagemang hos ledningen har också varit viktigt, dekanen betonar särskilt kontakten med stadens 
politiska ledning. Dock påtalas svårigheten av att kunna mäta och utvärdera samverkan rent 
metodmässigt. Staden menar att det kan vara en svårighet att mäta nyttan av effekter eftersom de 
skall återspegla nyttan för bägge parter. De menar att om de skall se någon effektframgång måste 
mätningar också inkorporera ett ”what’s in it for me?”, för bägge organisationerna. Staden konstaterar 
därför att det finns fortfarande mycket att arbeta vidare med för att nå en samsyn. Men både 
universitetet och staden är eniga om att det är viktigt med en återkoppling av resultaten. Inte minst 
har det betydelse för att föregripa att skolorna med dess lärare och rektorer upplever sig som 
forskningsobjekt. En samsyn förutsätter att alla parter kan vara med och samspela i att utveckla 
utbildning och forskning runt lärande.  Det som förespråkas från staden är därför kvalitativa 
uppföljningar. ”Den är svår att mäta på mer kvantitativt sätt…det finns snarare en risk att man börja 
ägna sig åt en massa frekvensmätningar av insatser och inte har fokus på om det leder till någon slags 
förändring eller önskvärd utveckling. Det kan man bara följa upp med en mer kvalitativ uppföljning. 
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Det är min absoluta uppfattning”. Men…vi varken prioriterar eller har en plan för hur detta skall ske…” 
(Malmö stad). 
 

Mogenhet i samverkan 

Sammanfattningsvis har Fakulteten för lärande och samhälle genom olika projekt, strategiska 
partnerskap och ramavtal integrerat samverkan med staden både vertikalt och horisontellt. Båda 
parter är överens om att den samverkan som sker dem emellan är välfungerande och nödvändig, inte 
minst på grund av den stora lärarbristen. Det finns också en gemensam värdenorm som kan relateras 
till kvalitetssystemens målsättningar i bägge organisationer gällande breddad rekrytering. Både 
fakulteten och staden poängterar att de känner en begränsning i att kunna utveckla samverkan utifrån 
strukturella och nationella policys. En dialog runt detta är angeläget för att kunna uppnå kvalitetsmålen 
i staden om skolan och universitetets möjligheter till praktik för studerande på lärarutbildningarna. 
Staden föredrar att arbeta med Malmö universitet utifrån att fakulteten har en flexibilitet och är ett 
nytänkande universitet. Samtidigt efterfrågas nya sätt och en tydligare struktur för att utveckla dessa 
relationer vidare. Både staden och universitetet påpekar vikten av att arbeta med att utvärdera 
samverkan med främst kvalitativa utvärderingar. 
 
Fall 3: Socialtjänst/vård och omsorg/kriminologi/polis - Fakulteten för hälsa och samhälle 
 
Uppdraget samverkan 
Utbildning och forskning vid Fakulteten för hälsa och samhälle är nära förankrad i det omgivande 
samhället. Ett flertal forskare vid fakulteten, med olika spetskompetens, bedriver forskning i nära 
samarbete med t. ex. hälso- och sjukvården, socialtjänsten, skolan, kriminalvården, polisen och 
näringslivet. Några exempel är uppdragsutbildningar, verksamhetsförlagd utbildning och studenters 
examensarbeten inom olika samhällssektorer. Institutionen för socialt arbete driver en nationell 
forskarskola med särskild inriktning kommundoktorander och Institutionen för vårdvetenskap har 
kliniska lärarpar och delade tjänster med Region Skåne. Kriminologin har utvecklat nära samarbete 
med staden i forskning.  Ett annat exempel är biomedicin med Open Lab Skåne, som är ett 
samarbetsprojekt mellan Malmö universitet, Lunds universitet och SmiLe Incubator som finansieras av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne men även med stöd från Malmö stad. 
Uppdraget är att underlätta innovation genom att öppna upp laboratorier och möjliggöra tillgång till 
utrustning och expertis.  
 
Ett strategiskt partnerskap mellan central ledning på Malmö universitet och Malmö stad kan främja 
den samverkan som idag sker mellan fakulteteten och berörda förvaltningar i staden. Pågående 
samverkan inkluderar alla tre nivåer inom högre utbildning (doktorander, verksamhetsförlagd 
utbildning) och forskning (klinik). Flera doktorander har genomgått forskarskola för 
kommundoktorander på fakulteten där utvärderingen visat ett behov av att se på doktorandernas 
möjlighet att integrera sin kunskap i den egna organisationen efter doktorsexamen. Eftersom 
samverkan är integrerad i utbildning och forskning finns önskemål från fakultetens håll att lärarnas och 
forskarnas meritportfölj bör spegla detta förhållande. När det gäller samverkan inom forskning 
efterfrågas ett matchningsförfarande mellan Malmö universitet och staden som å ena sidan innebär 
en inventering av relevanta styrkebälten inom forskning med sammanhållna forskningsmiljöer i 
åtanke; till exempel inom alkoholism/missbruk, utsatta grupper, sexologi. Å andra sidan en inventering 
av vilka samhällsproblem som är aktuella. Fakulteten efterfrågar en gemensam bild och strategi av hur 
samverkan inom forskning kan stärkas mellan Malmö stad och universitetet. Genom en sådan strategi 
kan samverkan bli mer proaktiv och en diskussion föras innan olika forskningsprojekt startar. De 
inblandade lär känna varandras verksamheter och matchning av respektive profil kan göras på 
fakulteten. Med vetskap om att ett sådant förfaringssätt kan innebära att kompetens inom vissa 
forskningsfrågor finns att hitta på andra håll än vid Malmö universitet. Representanter från Malmö 
stad talar också om denna risk/möjlighet. De upplever att samverkan mellan endast Malmö stad och 
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Malmö universitet blir snäv och önskar bredare partnerskap med fler kommuner och närliggande 
universitet (jmfr. Region Skåne och universitetssjukhusen). 
 
Det pågående samverkansarbetet i Styrgruppen för kunskapsallians (STYRKA), som samlar direktörer 
och prefekter på fakulteten och har ett verkställande utskott med personer som arbetar i respektive 
verksamheter, uppfattas av båda parter som tillfredsställande. ”STYRKA är numera ett väletablerat 
samarbete mellan fakulteten och Malmö stad. Vi har sökt en mer institutionellt fast form för att ha 
överblick över våra olika samarbetsfrågor nere på fakultetsnivå vilket redan det har varit ganska 
omfattande och komplext. Vi har en styrgrupp som träffas en gång i kvartalet som medarbetare kan 
höra av sig till och regelbundna seminarier med respektive organisationer. Ett sätt att försöka bygga 
ett långsiktigt partnerskap” (Malmö universitet). STYRKA har formulerat överenskommelser och avtal 
bland annat om VFU-platser och målbilder med forskningssamverkan.  
 
Erfarenheter från universitetet centralt är att samverkan tar tid och man måste eftersträva förståelse 
för varandras olika verksamheter. ”Framgångsrik samverkan behöver lång tid på sig. Viss förståelse 
finns genom tidigare erfarenhet, men vi måste se över varandras förförståelse, också vi själva på 
universitetet. I starten när man börjar samverka är det viktigt att ha respekt för varandras olikheter. 
Samtidigt så måste man våga gräva litet i förväntningarna som varje part har. T. ex. varför går vi in i 
den här samverkan? De frågorna ställer vi oss kanske för sällan” (Malmö universitet). Både 
universitetet och stadens mer operativa ledningar ser risker med att strategiska partnerskap genom 
avtal tenderar att bli abstrakta. De får inte bromsa eller förhindra den samverkan som redan finns och 
måste följas upp med ett operativt arbete. Från staden påpekas det att basen är att förstå sitt eget 
uppdrag och andras uppdrag och det finns samarbeten som ger mervärde, ibland av mer informativ 
karaktär, ett så kallat informationsutbyte. Det efterfrågas också mer diskussion kring 
finansieringsfrågor. ”Vi står alla inför välfärdsutmaningar och hur kan våra ekonomiska medel göra 
nytta tillsammans, snarare än att staden finansierar forskningsfrågor”(Malmö stad). 
 
Kunskapssyn och kompetensbehov 
Samverkan faller sig naturligt för Fakulteten för hälsa och samhälle, inte minst på grund av att 
professionsutbildningarna (sjuksköterskeprogram och socionomprogram) är så nära kopplade till vård 
och omsorg. Det är framför allt inom socialtjänsten som samverkanskopplingarna finns till den 
praktiknära forskningen; till exempel inom funktionshinder/stöd.  
Samverkan kring äldrevård och personer med särskilda behov kan ha en framtida potential i relation 
till Malmö stad. Samverkan ses inte som ett mål i sig utan snarare, liksom t. ex. internationalisering, 
som ett medel för att uppnå vissa mål. Det finns en lång tradition av samarbete kring 
kommundoktorander där praktik ofta möter forskning. För staden finns det dock en oro över att en 
kostsam kompetensinvestering inte kommer staden tillgodo långsiktigt. ”Staden har ett ansvar att ta 
tillvara på doktorandernas kompetens. Ibland går de vidare till andra uppdrag – bra för samhället men 
inte för staden som organisation. Då har vi finansierat deras utbildning och sen går de vidare. Ibland 
är det delade tjänster men det är både lätt och svårt att sitta på dubbla stolar. Ibland kommer de fram 
till saker som vi inte ”vill se”” (Malmö stad). 
 
Gränsgångare med kombinationsanställningar vid stad och universitet är också önskvärt (liksom de 
gränsgångare som finns vid Institutet för hållbar stadsutveckling, ISU) för att få en samsyn mellan 
praktik och teori. ”Ibland kan formella hinder ligga i vägen för sådana avtal med dubbel affiliering, men 
en lämplig form borde undersökas och standardiseras” (Malmö universitet). Inom exempelvis 
kriminologi och vårdvetenskap pågår olika forskningsprojekt tillsammans med Malmö stad där arbetet 
är integrerat i varandras verksamheter rent operativt. 
 
Det finns också personer med tid avsatt i sin tjänst för samverkan på fakultetens institutioner men tid 
och resurser saknas ofta i tjänsten hos enskilda forskare att verka för samverkan vilket gör samsyn och 
samskapande svårare för den enskilda forskaren/läraren. Inom STYRKA-arbetet finns en dialog om att 
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fördjupa arbetet mot en bättre samsyn. ”Viktigt för er att tänka på; när är staden viktiga för er? Vi bör 
öppna upp oss i vår stressiga vardag så ni får inblick. Vi gör mycket till studieobjekt, åker tillbaka till 
stadshus och universitet och gör våra studier, vi skapar ett ”vi och dem”. Det kan vi båda bli bättre på; 
att flytta ut i verksamheter, kanske ha filialer i vissa områden. Det ska vara på riktigt”(Malmö stad). 
 
Från stadens håll värdesätts en pågående dialog med fakultetens lärare så att utbildningarna är 
uppdaterade mot behoven i staden när studenterna kommer ut i praktiken. Det är viktigt att lärarna 
har en vilja att hålla sig uppdaterade med hur praktiken ser ut och att staden förser studenterna med 
bra handledare men en nackdel är att staden inte finns representerade i fakultetsstyrelsen. Flera av 
stadens medarbetare är gästföreläsare i fakultetens utbildningsprogram men de ser också behovet att 
mer frekvent besöka utbildningsprogrammen, vara mer transparenta, berätta vad de gör och visa vilka 
möjligheter det finns att forska t. ex.  Samarbetet mellan staden och polisutbildningen kommer och 
bör utvecklas vidare. Inom välfärdsförvaltningarna nämns särskilt att Malmö universitet utbildar 
stadens kommande medarbetare och att det är deras ansvar som arbetsgivare att de ska fortsätta 
uppmuntra medarbetarna att fortbilda sig. Det finns också en dialog om att utveckla en starkare 
koppling till forskningen för att få en mer evidensbaserad verksamhet. ”Det är viktigt att utveckla 
kopplingen till forskningen, och att få till mer forskning för att göra verksamheten mer evidensbaserad. 
Utveckla professionen. Det är viktigt att ha medarbetare som kan gå in och forska. Även att 
kvalitetssäkra praktiken för studenterna. Också flytta universitetets fokus till det som verksamheterna 
ser som samhällsutmaningar och vad som ligger i framtiden ”(Malmö stad). 
 
Utvärdering av samverkan 
Det upplevs från både från staden och universitetet att det är svårt att mäta samverkan och att de 
därav i hög grad håller sig till mer traditionella mätningar såsom antal citeringar, antal publicerade 
artiklar etc. Det efterfrågas olika former för hur resultatet av samverkan kan mätas och utvärderas. 
Långsiktighet och en gemensam förförståelse för varandras förutsättningar betonas. Fakulteten har 
ett behov av att mäta samhällsnytta vilket också betonas av universitetets ledning. ”Vi behöver i ett 
tidigt skede ha en uppfattning om hur vi mäter det…mäter kvantitativt och kvalitativt…vi kan kalla det 
utvärdering, men jag tror att vi måste hitta ett utvecklat sätt att förstå hur vi beskriver vårt bidrag till 
samhället...både hur vi bidrar till samhället och hur det bidrar till oss internt” (Malmö universitet). 
 
Effektmätning nämns som en möjlig metod av staden och att samverka utifrån beprövad erfarenhet 
och god förhoppning om att bra saker händer längre fram. Mätning och utvärdering får dock inte gå 
överstyr utan styrningen ska bygga på långsiktighet och tillit och vad som verkligen är viktigt för 
verksamheten och staden betonar också vikten av kvalitativa mätningar.  ”Vad ska vi med alla nyckeltal 
till? Det finns en risk att vi fattar beslut på fel nyckeltal. Om det skaver någonstans är det bra att titta 
på nyckeltal där och då men stora och komplexa organisationer kan inte styras utifrån detaljer”(Malmö 
stad). 
 
Mogenhet i samverkan 
Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig hörnpelare i fakultetens professionsutbildningar. Likaså är 
den till forskningen kliniska verksamheten viktig för relevansen. Ibland kan det tyckas att samverkan 
är så djupt inbäddad i utbildning och forskning att den inte syns och därför tas för given. Förutom de 
samarbeten som sker på institutionsnivå finns även ett fakultetsövergripande arbete med tre stora 
förvaltningar i staden (STYRKA). Med representanter från både strategisk och operativ nivå är detta 
samverkansarbete både horisontellt och vertikalt där den operativa personalen förankrar arbetet i sina 
verksamheter. Både staden och fakulteten efterfrågar dock en mer fördjupad samsyn i matchning av 
forskning, fler delade tjänster och en bättre karriärutveckling. En del av utvecklingen skulle kunna 
innebära att Malmö stad har en tydlig karriärplanering för dem som genomgått forskarutbildning 
(gäller också studier på avancerad nivå) där det t. ex. finns krav på en viss utbildningsnivå på vissa 
anställningar. På så sätt finns det möjlighet att den utbildade får belöning för sin studieinsats och 
kompetensuppbyggnad. Om det inte finns en plan för mottagandet hos arbetsgivaren, riskerar 



9 

 

motivationen att minska bland de inblandade. Malmö stad upplever att pågående samverkan är på 
rätt väg. Att det är bra med samsynen runt praktiknära forskning och att Malmö universitet har blivit 
bättre på det. Både Malmö stad och fakulteten är positiva till att det kan skapas ett övergripande avtal 
men anser att det är viktigt att peka ut vad parterna vill uppnå i ett sådant med tydliga strategiska 
områden samtidigt som de påpekar vikten av att inte ”kväva” de initiativ som eventuellt ligger utanför. 
Både staden och universitet påpekar vikten av att arbeta med att utvärdera samverkan med både 
kvalitativa och kvantitativa mått. 
 

Sammanfattande analys 

För att ge en bild av universitetets och stadens samverkan i relation till kvalitetssäkring behövs en 
fördjupad analys av komplexiteten i samverkan relaterat till de tre beskrivna casen. Malmö universitet 
betonar i sina måldokument att samverkan innebär att sprida och dela kunskap i s.k. 
kunskapsöverföring. Men universitetets målsättning talar också om att skapa kunskap tillsammans 
med olika aktörer, vilket innebär att kunskap mobiliseras från bägge håll ofta genom samskapande. 
Det sistnämnda förutsätter en samsyn, där staden liksom universitet delar varandras sfärer.  
 

För att beskriva komplexiteten i samverkan används en modell för samverkan som ordnas med 
utgångspunkt i olika ambitions- och integrationsnivåer (Fridolf, 2002 (se figur 1). 
 

På den lägsta ambitionsnivån samexistens är de samverkande parterna åtskilda från varandras sfärer 
med en låg grad av vertikal och horisontell integrering. Vi kan genom casen konstatera att samverkan 
mellan stadens förvaltningar och universitetets fakulteter har en högre integrationsnivå än 
samexistens som innehåller både en vertikal och horisontell integrering, dock med olika mognadsgrad 
i respektive case.  
 
Den andra ambitionsnivån samarbete, med hög grad av horisontell integrering men en låg grad av 
vertikal integrering innebär att aktörerna tillsammans gör formella överenskommelser om hur arbetet 
ska samordnas. Samtliga case visar att det sker mycket samarbete mellan forskare och de kommunala 
verksamheterna, ofta i form av gemensamma arrangemang eller projekt där denna integrationsnivå 
kan appliceras. 
 
Den tredje ambitionsnivån samordning är en integrationsform med en hög grad av vertikal integrering 
men med en låg grad av horisontell integrering. Samtliga beskrivna case har verksamheter med Malmö 
stad som bygger på samordning. Fakulteterna har idag olika former av institutionaliserad samordning 
med avtal och överenskommelser. Dock saknas ett övergripande avtal mellan staden och universitetet 
som inte är för detaljstyrt. De flesta verksamheter i staden och på universitetet har också ett integrerat 
arbete i sina ledningsfunktioner. 
 
Den fjärde ambitionsnivån kräver högst ambition och innebär en sammanslagning av två eller fler 
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verksamheter eller en gemensam policy på ett eller flera områden där arbetsuppgifterna förenas. 
Samverkan är en mera komplex integrationsform, med en hög grad av både vertikal och 
horisontell integrering, en integration som bygger på en hierarkisk samordning i kombination med 
”frivilligt” samarbete. De tre case vi har presenterat har olika strategier för att utveckla samverkan 
på denna nivå. För samhällsbyggnad finns en miljö med gränsgångare, ISU. Utbildningssektorn 
samverkar i flera institutionella sammanhang som RUC och PI Malmö. Välfärdssektorn har en egen 
samverkansform; STYRKA. 
 
För att uppnå en god samverkan måste det också finnas en samsyn, vilket kan relateras till Malmö 
stads kvalitetsarbete med kunskapsallianser. Malmökommissionen innebar ett sådant engagemang. 
Samsyn beskrivs som ett medmänskligt fenomen, som innebär att det föreligger en vilja att förändras. 
Samsyn betyder att de olika aktörerna har gemensamma uppfattningar och synsätt, vilka skapas i möte 
med andra, det vill säga genom ett gemensamt lärande såsom i en ovan beskriven samverkan. Det kan 
t. ex. handla om en gemensam syn på människor, kunskap, samhällsinsatser eller arbetsmetoder 
(Fridolf, 2002, 2006). Det finns hos universitetet och staden en vilja att förändra nuvarande 
samverkansstrukturer mot en samsyn med ökat samskapande. Detta finns också i kvalitetsramverk 
både hos staden och hos universitetet om att skapa kunskap tillsammans med andra aktörer för att 
förstå, förklara och utveckla samhället. Verksamheterna i staden och på universitetet anser att 
gränsgångare, delade anställningar samt ett mer integrerat arbete med kommundoktorander kan vara 
en väg att uppnå detta. Svårigheten består i hur effekterna av denna samverkan skall mätas samt i hur 
resurser kan fördelas i systemen för att utveckla tjänster och lösgöra tid för forskare och lärare. 
Universitetets fakulteter och stadens förvaltningar vill uppmuntra den mer nätverksbaserade 
horisontella samverkan som redan sker ute i den operationella verksamheten. Samarbetet fungerar 
generellt bra men har olika mognadsgrad. Allianser kan skapas och samarbeten kan fördjupas med 
regelverk och avtal och strategiska partnerskap. Men för att operationalisera samverkan i tematiska 
miljöer bör det finnas förutsättningar för att uppnå samsyn vilket fordrar att personal frigörs som 
gränsgångare eller har delade tjänster. Det finns idag regler för anställningsförhållanden och andra 
strukturella hinder måste beaktas och tas om hand på strategisk nivå för att arbeta vidare med detta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga, Intervjumetoden som verktyg 
 
Samverkan mellan ett lärosäte och en extern partner ska ju förhoppnings generera någon form av 
mervärde och effekt för båda sidor i partnerskapet. Ett lyckat samarbete leder förhoppningsvis till 
båda sidors verksamhets- och kvalitetsutveckling. För att kunna se om så är fallet och även hur 
respektive partner värderar olika delar behöver den samverkan som sker både följas upp och 
värderas.  
Detta kan göras via olika typer av kvantitativa uppföljningar och utvärderingar där olika mått och 
indikatorer bedöms. Dessutom kan både uppföljningar och utvärderingar fokuseras på genomförda 
aktiviteter eller andra gemensamma initiativ. 
 
Ett komplement till dessa uppföljningar och utvärderingar kan vara att försöka utröna de lite mer 
upplevda och kanske till viss del subjektiva aspekterna av ett samarbete. Detta kan göras på olika sätt 
men ett sätt är att genomföra intervjuer med utvalda personer hos både lärosätet och den externa 
partnern som på något sätt har en nyckelroll i den samverkan som sker.  
 
En frågemodell som kan användas i samband med dessa intervjuer är enligt en särskild struktur 
kallad ”ladderingmetoden”, (Thomas J. Reynolds and Jonathan Gutman - “Laddering Theory, Method, 
Analysis, and Interpretation”) som är en vedertagen modell inom psykologin. 
 
Intervjuerna sker konfidentiellt och i förtroende mellan den som intervjuar och de intervjuade. 
Intervjuerna som är semistrukturerade kring ett antal centrala teman och kretsar kring vilka positiva 
och negativa effekter som informanterna upplever uppstår i samverkan/finns inom samverkan.  
Antalet personer/nivåer som intervjuas kan variera men ett riktmärke är att genomföra intervjuer på 
åtminstone tre nivåer; högsta ledningsnivå, mellanchefsnivå samt operativ nivå (första linjens chef, 
projektledare, forskningsledare etc.). Genom att variera nivåerna skapas en rik beskrivning av 
samverkan med möjligheter att identifiera var t.ex. specifika nyttor eller problem uppstår, respektive 
nivås roll och ansvar för potentiella positiva och negativa effekter av samverkan samt den upplevda 
kvalitetsutveckling hos respektive part som samverkan leder till. Samverkanspraktiken skiljer sig också 
åt mellan nivåerna, varför det är viktigt att inte avgränsa sig till att t.ex. enbart intervjua de högsta 
cheferna.  
 
För studien som genomfördes avseende Samverkanspartsvärdering inom SKÖN var utgångspunkten i 
intervjuerna baserat på nedanstående frågeområden; 
 
Frågeområden riktat till samverkanspartnern 
 
1. Vilka resultat/vilket värde har samverkan med lärosätet skapat/resulterat i? 
 Beskriv värdet för företaget/organisationen. 
 Följdfrågor för fördjupning – vad är värdeskapande för er?   
 Varför är detta värdeskapande?  
 Hur har värdet skapats? 
 Hur bidrar värdeskapandet till företagets/organisationens långsiktiga utveckling? 
2. Vad fungerar bra respektive mindre bra?  
 Vad skull kunna utvecklas och förbättras?  
 Hur kan företaget/organisationen bli mera intressant för lärosätet? 
 Hur kan lärosätet bli än viktigare för företaget/organisationen? 
3. Vilka medarbetare skulle kunna bidra med mera information?  
 Namnge 2-3 nyckelmedarbetare och motivera varför de väljs ut. 
4. Vem/vilka på lärosätet har varit nyckelperson(er) i samarbetet och för att skapa värde för er? 
 Motivera varför de väljs ut. 
 



 
Frågeområden riktat till lärosätet 
 
1. Vilka resultat/vilket värde har samverkan med företaget/organisationen skapat/resulterat i? 
 Beskriv värdet för universitetet!  
 Följdfrågor för fördjupning – vad är värdeskapande för dej/er?  
 Varför är detta värdeskapande?  
 Hur har värdet skapats?  
 Hur bidrar värdeskapandet till lärosätets långsiktiga utveckling? 
2. Vad har fungerar bra resp. mindre bra?  
 Vad skull kunna utvecklas och förbättras?  
 Hur kan lärosätet bli mera intressant för företaget/organisationen? 
 Hur kan företaget/organisationen bli än viktigare för lärosätet? 
3. Vilka medarbetare skulle kunna bidra med mera information?  
 Namnge 2-3 nyckelmedarbetare och motivera varför de väljs ut. 
4. Vem/vilka hos företaget/organisationen har varit nyckelperson(er) i samarbetet och för att skapa 
värde för er? Motivera varför de väljs ut. 
 
 
Intervjuerna som genomfördes avseende Samverkanspartsvärdering inom SKÖN varade i regel en 
timme och resultatet från intervjuerna dokumenterades på ett tydligt sätt och där de intervjuade fick 
möjlighet att se över sina respektive svar/synpunkter. 
 
Det samlade resultatet från alla de intervjuer sammanställdes sedan och presenterades för de högsta 
ledningarna från de båda organisationerna för att utifrån det skapa en samsyn över fortsatt 
utveckling av samverkan men även avseende utveckling av den egna organisationens verksamhet. 





Using the canvas in interaction with a partner

UNIVERSITY PARTNERSHIP CANVAS

Designed and developed by Lars Frølund, Max Riedel, and Fiona Murray

FOCUS AREAS
What are the key focus areas of your university partnerships, and how are 
they selected to ensure alignment with your business goals?

PARTNERS
Who are your primary university partners, 
and by what criteria are they chosen?

GOALS
What business goals drive your 
university partnerships? 

FORMATS
What collaboration formats match 
your focus areas and business goals? 

PEOPLE, PROCESSES, AND ORGANIZATION
What people, processes, and organizational structures 
support your university partnerships? 

EVALUATION
What key performance indicators are most useful 
for evaluating your university partnerships?

2

5 6

3 1 4

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Unported License. To view a copy of this license, visit: 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, 
California, 94105, USA

Created for: Created by: Date: Version: 

WHY?WHO? HOW?

WHAT?

SUPPORT? CONTROL?



Bilaga, Workshopmetoden som verktyg  
 

Samverkan mellan ett lärosäte och en större organisation som t ex en kommun sker ofta på bred 

front och kan vara svår att överblicka. Flera delar och individer i de båda parternas organisationer är 

normalt sett involverade i samverkansaktiviteter och ofta sker dessa aktiviteter utan 

vetskap/koppling till varandra.  

Det innebär även att det kan vara svårt att värdera om den samverkan som bedrivs leder till 

verksamhets- och kvalitetsutveckling inom de samverkande organisationerna och även svårt att 

tydligt definiera hur en värdering av sådan samverkan kan vara en naturlig del i ett lärosätes 

kvalitetssystem. 

En workshopmetod som syftar till att definiera och utveckla samverkansarbetet mellan ett lärosäte 

och en extern organisation kan vara ett värdefullt verktyg som ett led i att få inblick och viss styrning 

över den samverkan som sker mellan ett lärosäte och en samarbetspartner och för att parterna ska 

få en gemensam utgångspunkt och målbild över samarbetet . Metoden kan självklart användas även i 

andra samarbeten men primärt är den tänkt för samverkan som är av bred karaktär och inkluderar 

många olika delar av verksamheten både på lärosätet och hos partnern, t ex flera olika förvaltningar i 

en kommun.  

Workshops bör inte ses som en metod utan mer som en benämning på ett strukturerat, kreativt och 

utforskande arbetssätt, som i sig kan organiseras genom olika metoder, så som ”open space” eller 

motsvarande. 

Det kan inte nog betonas att avgörande för att en workshop och dess resultat ska bli något som 

prioriteras av båda partner är att dess högsta ledningar helst deltar eller åtminstone agerar ”värdar” 

för workshopen. Efter workshopen tas en utvecklingsplan fram som förankras i de högsta ledningarna 

och de interna organisationer (chefer) som får i ansvar att genomföra respektive aktivitet.  

Innan utvecklingsplanen slutförs så bjuds alla workshop-deltagare in till en summering av planen där 

arbetsgruppen och de högsta ledningarna presenterar förslaget på den gemensamma 

utvecklingsplanen samt hur parterna avser att följa upp planen men även effekterna av de aktiviteter 

som definierats.  

Ledtiden på hela denna utvecklingsaktivitet, dvs från planering till aktivitetsrapportering varierar 

självklart men upp mot två år kan vara ett riktvärde. Uppföljning av effekter kan dock vara något som 

sker även efter dessa två år, beroende på vad den specifika aktiviteten åsyftade. 

Workshops av detta slag skulle vara möjligt att ett lärosäte inkluderar som ett moment och verktyg i 

sitt kvalitetssystem vad gäller värdering av samverkan även om det största värdet av denna typ av 

aktiviteter är att skapa samsyn mellan lärosäte och samverkande part vad gäller gemensamma 

utvecklingsområden, prioriteringar och även som ett relationsbyggande arbetssätt. 


