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Bakgrund:

MUSA, Metodik för utveckling av samver-
kansarenor ingick som ett av 17 projekt inom 
Vinnovas satsning, 2018-2020: ”Utveck-
ling av lärosätenas samverkanskapacitet”, 
inom ramen för myndighetens program 
Kunskapstriangeln, K3. Ambitionen med 
satsningen var att ledningarna vid univer-
sitet och högskolor själva skulle prioritera 
centrala utvecklingsbehov och insatser kring 
samverkan med det omgivande samhället 
och arbeta med de prioriterade insatserna i 
praktiken.  

Ingående parter i MUSA-projektet har 
varit Stockholms universitet (projektleda-
re), Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs 
universitet, Högskolan Kristianstad, Lin-
néuniversitetet, Mälardalens högskola samt 
Luleå tekniska universitet i samarbete med 
Teknikens Hus. De medverkande lärosätena 
har under projektets gång prövat metodiken 
genom att utveckla nya eller stärka redan 
befintliga arenor på respektive lärosäte: 

•  Allmänningen (GU) 
•  Samverkansarenan i Ljungby (LNU) 
•  Forskningsplattformen Verksamhetsut-

veckling i samverkan (HKR) 
•  Klimatarenan (SU) 
•  Samhällskontraktet (MDH) 
•  Teknikens Hus (LTU) 
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Handbokens målgrupp

Den här handboken vänder sig framförallt 
till dig som praktiskt arbetar med eller plane-
rar att arbeta med samverkansarenor på ett 
lärosäte. Oavsett om du är verksamhetsledare, 
har en stödjande funktion eller är beslutsfat-
tare inom arenan, och oberoende av om du är 
forskare eller del av det lokala eller centrala 
verksam hetsstödet, så kan handboken bidra 
med värdefull kunskap kring utvecklingen av 
samverkansarenor som kan vara tillämpbar i 
din roll.

Det är dock viktigt att framhålla att hand-
boken inte är en konventionell manual eller 
instruktionsbok. Den innehåller exempelvis 
ingen checklista eller stegvis process från idé 
till verklighet. Snarare är det en handbok 
som söker belysa och synliggöra centrala 
dimen sioner, frågeställningar och proces-
ser i utvecklingen av en samverkansarena. 
Användaren kan alltså få hjälp av handbo-
ken att omvandla kaotiska, ogripbara och 
svåröverskådliga processer till greppbara och 

konkreta frågeställningar som lämpar sig för 
problemlösning. Metodiken ger således inga 
färdiga svar, eftersom ar betet alltid kommer 
kräva anpassning och över väganden i den 
specifika kontext där användaren verkar. 
Metodiken bidrar istället med förutsätt-
ningar för att veta vilka frågor som behöver 
besvaras. 

METODIK FÖR UTVECKLING  
AV SAMVERKANSARENOR 
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MUSA-metodikens  
utgångspunkter  

Samverkansarenor kan fylla ett flertal behov 
både i förhållande till lärosätens uppdrag 
och i förhållande till andra möjliga samver-
kansformer. Genom utvecklingen av samver-
kansarenor organiseras tematisk samverkan 
mellan forskare vid lärosätet och flera exter-
na parter. I princip kräver arenorna varken 
engagemang eller mobilisering från huvudde-
len av lärosätets organisation, samtidigt som 
de representerar en bredare och mer långsik-
tig samarbetsform än kontakter mellan en-
skilda forskare och externa parter. En arena 
utgår ofta från ett starkt forskningsområde 
eller en forskningsprofil på lärosätet som 
läggs till grund för kunskapsutbyte och ak-
tiviteter med externa parter som på ett eller 
annat sätt berör och berörs av forskningen. 
Samverkansarenan som form är därmed nära 
knuten till forskningens styrkeområden och 
kan bidra till att balansera lärosätets strate-
giska och operativa överväganden.

En samverkansarena kan ses som en kon-
kretion av svenska lärosätens samverkans-
uppdrag som beskrivs i högskolelagen och 
som omfattar samverkan med det omgivande 
samhället, information om verksamheten 
samt nyttiggörande av forskningsresultat. 
Högskole lagen eller andra beskrivningar 

ger  dock sällan vägledning om den praktis-
ka innebörden av samverkan, men en arena 
kan utgöra en konkret organisationsform för 
samverkan. 

Samtidigt finns det givetvis svårigheter i att 
bygga upp, utveckla och driva samverkan-
sarenor relaterade till skilda organisatoriska 
målsättningar, arbetssätt och diskurser som 
kan skapa friktion i mötet mellan akademin 
och andra samhällssektorer. Därtill finns det 
en praktisk svårighet i att enkelt överföra lär-
domar mellan olika samverkansinitiativ då 
dessa sinsemellan har skilda förutsättningar, 
modeller och ändamål. 

Utvecklingen av en metodik för initiering, 
utveckling och drift av samverkansarenor är 
ett försök att ta dessa svårigheter på allvar 
genom att bidra till att göra dem mer lätthan-
terade och lättmanövrerade. I de översikter vi 
har läst och sammanställt över samverkan i 
Sverige – och med utgångspunkt i erfarenhet-
erna från MUSA- 
projektets sex arenor – har vi sett att om 
initiering och drift av en samverkansarena 
inte fungerar som avsett, beror det ofta på 
typiska svagheter och brister som uppkom-
mit på grund av att man har förbisett grund-
läggande dimensioner. 

I metodiken presenteras en generell mo-
dell eller struktur för hur samverkansarenor 

initieras och ut vecklas. Modellen är tillräck-
ligt konkret för att fånga kärnfrågorna i en 
arenautveckling, men samtidigt tillräckligt 
generisk för att kunna tillämpas inom oli-
ka sammanhang. Genom modellen är det 
möjligt att förstå och förklara hur en sam-
verkansarena utvecklas och därmed skapa 
förutsättningar för att förbättra ut vecklingen 
av nya och befintliga arenor. 

Hörnstenar och faser 

MUSA-metodiken är uppbyggd kring ett 
antal kärn frågor, processer och dimensioner 
som har fått beteckningen hörnstenar. Grun-
dat i arbets processen har vi konceptuellt tagit 
fram fyra hörnstenar som ligger till grund 
för en arenas utveckling: Strategi, Formalise-
ring, Operativ verksamhet och Utveckling. I 
praktiken är hörnstenarna inte fyra separata 
dimensioner, utan tvärtom är arenan under 
hela sin livstid beroende av ett samspel mel-
lan de fyra hörnstenarna. Dock representerar 
hörnstenarna fyra konceptuellt avgränsade 
dimensioner som medför särskilda behov, 
krav och bedömningar. 

Genom att arbeta med en hörnstensmodell 
är det möjligt att uppfatta en arenas utveck-
ling som dynamisk och organisk. I detta 
avseende är det viktigt att inte betrakta hörn-
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stenarna som faser eller denna metodik som 
en linjär process. I huvudsak förhåller sig 
hörnstenarna till tre förenklade breda faser: 
initieringsfas, driftsfas, utvärderings- och 
eventuellt avvecklingsfas. Faser och hörnste-
nar hänger samman genom att alla hörnste-
nar är aktiva i samtliga faser. I verkligheten 
kan tiden i varje fas växla från några minu-
ter till flera år, medan hörnstenarna bildar 
arenans grund. Det betyder att intensiteten 
av arbetet inom en hörnsten i respektive fas 
kan växla. Exempelvis kan arbetet i hörnsten 
Strategi vara mer intensivt i initieringsfasen 
medan arbetet inom hörnsten Utveckling 
kan vara mer intensivt i utvärderingsfasen. 

Med andra ord ger denna metodik en 
vägledning i vad som utvecklas i en arena, 
snarare än hur den utvecklas. Hur arenan 
utvecklas är i stor utsträckning beroende av 
specifika förutsättningar, händelser och än-
damål. Vad som utvecklas i en arena kommer 
dock vara förhållandevis gemensamt, oavsett 
kontext. 
 

Samverkansarena  
– definition och avgränsning

Inom MUSA används termen samverkan-
sarena för att beskriva en typ av samar-
betsorganisation som, i likhet med synonyma 
termer som ”miljö” eller ”plattform”, inte 
har etablerat en enhetlig begreppsanvänd-
ning. Kärnan i en samverkansarena kan 
definieras som 

en strukturerad och återkommande form 
av möten där akademin och externa aktö-
rer träffas. De medverkande samlas kring 
ett gemensamt intresse för en särskild fråga 
eller ett särskilt ämnesområde, ofta med 
olika synvinklar. Grundtanken med en 
samverkansarena är att den skapar och 
möjliggör utbyten av kunskap på ett stabilt 
och långsiktigt sätt. Den ger utrymme och 
förutsättningar för att utveckla gemensam-
ma samarbetsprojekt, andra tidsbegränsa-
de initiativ och långsiktiga relationer. Den 
erbjuder synlighet och kontaktytor för del-
tagarna och en tydlig ingång till akademin 
för externa aktörer. En samverkansarena 
kan lyfta en forsknings- och utbildnings-
miljö inom ett lärosäte och samtidigt möta 

samhällets behov och utmaningar. Den 
bidrar till nya impulser och perspektiv, till 
förnyelse av eller ökad samhällsrelevans av 
forskning. Samverkansarenan öppnar för 
kunskapsöverföring och gemensam pro-
blemlösning. Det bidrar till att göra sam-
hällsutmaningar till vetenskapligt intres-
santa frågeställningar.1 

I bästa fall utgör en samverkansarena en 
mötesplats där aktörer möts på lika villkor, 
utbyter erfarenheter och samarbetar kring 
konkreta projekt. För att möten på lika 
villkor ska uppstå förutsätter samarbetet lika 
starka parter. Samarbetet blir mer komplext 
när det sker mellan parter som har olika 
förutsättningar och villkor vad gäller tillgång 
till makt och resurser. 

Om syftet är att samverkansarenan ska 
stärka ett lärosätes akademiska utveckling-
skapacitet inom forskning och utbildning 
är en av fördelarna med externa parter att 
akademin tvingas se sig själv med andras 
ögon. På det sättet kan arenan fånga upp och 
behandla olika perspektiv och frågeställ-
ningar som kräver nya former och metoder 
för samordning och kunskapsut byte inom 
akademin. 

1.  https://samsynwiki.su.se/wiki/Samverkansarena
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Lärosätes- och samhällsdriven samverkansarena

Oavsett om en arena är lärosätes- eller 
näringslivs driven, drivs den ofta utifrån ett 
engagemang för samhällsutmaningar som 
ofta blir den tematiska utgångspunkten för 
arenan, exempelvis Klimatarenan. Generellt 
kan en lärosätesdriven samverkansarena 
beskrivas på följande sätt:
•  En samverkansarena samlar aktörer med 

intresse för, men olika perspektiv på, ett 
visst område. Den skapar och möjliggör 
utbyten av kunskap på ett stabilt och lång-
siktigt sätt.

•  Inom samverkansarenan möter lärosätet 
andra parter och arenan blir den tydliga 
ingången till olika samarbeten mellan 
parterna. 

•  Inom samverkansarenan ryms kortare 
projekt och tidsbegränsade initiativ men 
även långsiktiga åtaganden. 

•  Samverkansarenan är en offentlig, och 
ibland publik, miljö som i bästa fall kom-
municerar med omvärlden både inom läro-
sätena och i det omgivande samhället.

•  Kvalitetsdrivna samverkansarenor kan fung-
era som sociala innovationer som under-
lättar högskolans uppdrag att initiera och 
utveckla långsiktig sam verkan med andra 
samhällsaktörer och därmed bidra till nyt-
tiggörande för en god samhällsutveckling. 

Inom lärosätet kan samverkansarenan exem-
pelvis bidra med
•  att stärka forsknings- och utbildnings-

miljöer inom lärosätet och samtidigt möta 
samhällets olika behov och utmaningar 

•  nya impulser och perspektiv som kan  
bidra till för nyelse och samhällsrelevans 
av forskning

•  att möta behov av kompetensförsörjning 
och utveckling som främjar utbildningens 
kvalitet och det livslånga lärandet

•  ömsesidig kunskapsöverföring och  
gemensam problemlösning där sam-
verkansarenans olika parter kan bidra till 
att utveckla och bearbeta gemen samma 
frågeställningar och problem utifrån sina 
specifika behov och kompetenser

•  att öka samverkanskapaciteten på läro-
säten.
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I följande kapitel beskrivs de fyra hörnste-
narna Strategi, Formalisering, Operativ 
verksamhet och Utveckling. I beskrivningen 
diskuteras bland annat framgångsfaktorer och 
utmaningar inom varje hörnsten. De omedel-
bara lärdomar som kunde identifieras – inom 
projektramen och i arbetet med samverkans-
arenorna – genomsyrar alla fyra hörnstenar-
na, och har identifierats som viktiga faktorer 
som behöver säkerställas inför uppstart eller 
utveckling av en samverkansarena. 

Gemensamt för samverkansarenorna är 
vikten av att bygga tillit och förtroende. Tillit 
och förtroende är något som tar tid, och bör 

få ta tid, för att skapa en samsyn kring vad 
arenorna vill uppnå. Även engagemang på 
både individ- och gruppnivå och löpande 
avstämningar är faktorer som präglar arenas 
framgång. Löpande avstämningar bedöms 
som nödvändiga för att kunna pröva och om-
pröva antaganden och för att kommu nicera 
rimlighet i tid och finansiering i förhållande 
till resultat. Att göra löpande avstämningar 
handlar också om att följa upp visioner, mål, 
aktiviteter eller enskilda insatser under varje 
hörnsten för att säkerställa  
processer och resultat.

SAMVERKANSARENANS  
FYRA HÖRNSTENAR
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STRATEGI

Syfte, mål och visioner
Aktörer

Förankring

UTVECKLING

Utvärdering
Kommunikation av resultat

Utveckling och 
avveckling

FORMALISERING

Mandat och roller
Finnansiering

Avtal
Strategier

OPERATIV  
VERKSAMHET

Samveransarenans miljöer
Mötesplatser

Projekt
Kommunikation

Illustrationen nedan (figur 1.) visar fyra 
hörn stenar i en samverkansarenas uppbygg-
nad i en cirkulär process. Hörnstenarna 
bildar en helhet som kan ge en överblick över 

processen och som också kan användas för 
att analysera och följa upp verksamheten. 
Det finns anledning att återkommande juste-
ra och ompröva en verksamhet i relation till 

denna helhet. I de nästkommande kapitlen 
beskrivs vardera hörnsten genom konkreta 
exempel på möjligheter och fallgropar.

 Figur 1. Hörnstensmetodiken

SAMVERKANSARENA
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Hörnsten Strategi

I hörnsten Strategi drivs en komplex process 
som innebär att man identifierar, och genom 
dialogprocesser utvecklar, den grundläggan-
de idén med samverkans arenan. De områden 
som hanteras och utvecklas i hörnsten Strate-
gi är i flera avseenden avgörande för samver-
kansarenans utveckling och framgång:
•  Ett tematiskt område med gränssnitt mot 

både akademi och samhälle. I det här 
sammanhanget kan ett tema exempelvis 
vara en långsiktig tvärdisciplinär forsk-
ningssatsning, utveckling av en teknisk 
eller industriell problematik, lösning av ett 
samhälls problem eller en bredare sam-
hällsutmaning.

•  Parter inom och utom akademin som har 
ett gemensamt intresse av att formalise-
ra ett långsiktigt partnerskap i form av 
en arena för att samarbeta och utveckla 
samverkan. Deltagarna bör vara tillräck-
ligt resursstarka och ha mandat som ger 
förutsättningar att förverkliga en satsning 
på en samverkansarena.

•  Möjligheter att gemensamt, och var och en 
för sig, formulera trovärdiga resultatmål, 
aktivitetsmål och effektmål för en kom-
mande samverkansarena.

•  En stark förankring av tema, syfte, mål, 

visioner och arbetssätt såväl internt som 
externt.

•  Oberoende av samverkansarenans inrikt-
ning är det viktigt att frågor om samsyn, 
forskningsetik, äganderätt till forsknings-
resultat och ansvar för implementering av 
resultat utreds inom hörnsten Strategi.

Processer
Under initieringsfasen i hörnsten Strategi 
drivs definierade, stegvisa utvecklingsproces-
ser som syftar till att undersöka, inventera, 
precisera och utveckla parternas konkre-
ta förutsättningar, i enlighet med de fem 
punkterna ovan, och att utveckla visionen 
och syftet med en samverkansarena. Vi 
rekommenderar en mångfald av metoder 
och experimentella tillvägagångssätt i denna 
utvecklingsfas. Inom akademin måste den 
forskande personalen ges en ledande roll i 
formuleringen av tema, mål och visioner. 
Såväl risker som nyttor bör proble matiseras 
och beskrivas i dessa processer. MUSA- 
metodiken utgår ifrån lärosätesdrivna sam-
verkansarenor, vilket betyder att lärosätet 
initialt kan vara den starka parten i pro-
cesserna, som emellertid måste inkludera 
samtliga parter på ett sätt som strävar efter 

lika villkor och lika stort engagemang. Det 
är viktigt att inte ha bråttom igenom hörn-
stenens nyckelfaktorer, eftersom de lägger 
grunden för tillit och förankring och därmed 
för samverkansarenans vidare utveckling och 
långsiktiga hållbarhet. 

Hörnstenens nyckelfaktorer
Hörnsten Strategi kan övergripande delas in 
i sex nyckel faktorer. Arbetet med de olika 
nyckelfaktorerna kommer variera från arena 
till arena, främst utifrån  
arenans bakgrund. En samverkansarena kan 
också ha sitt ursprung i ett redan existeran-
de samarbete, som en eller flera av parterna 
vill skala upp. I så fall kan målsättning och 
involverade partner framstå som på förhand 
givna, medan förankring av den nya formen 
för samarbetet kan bli mer central. I andra 
fall kan initiativet komma från ledningsnivån 
inom akademin. Då kommer förankrings-
processerna inom och utom akademin att 
se annorlunda ut, och det blir centralt att 
identifiera externa partner. Om initiativet 
däremot kommer från enskilda forskare vid 
lärosätet utan befintliga kontakter är det 
sannolikt att mål och nätverk blir de mest 
centrala frågorna.
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Mål, syfte och vision
Ett första steg i initiativet med att utveckla 
en sam verkansarena är att formulera ett 
tydligt syfte (eller vision) som är tillräckligt 
öppet och inbjudande samtidigt som det är 
tydligt och kommunicerbart. Det är också 
viktigt att analysera alla ingående parters 
målsättningar med samverkansarenan, och 
hur de enskilda parternas målsättningar 
överensstämmer med varandra. Liktydighet 
i målsättningar påverkar sannolikt samver-
kansarenans framgång. Nedan finns en enkel 
indelning i tre olika varianter av mål med 
en samverkansarena. Det kan finnas goda 
grunder att överväga vilken typ av målsätt-
ning som är aktuell för den tänkta arenan, 
och vilken målsättning som ligger i linje med 
arenans syfte och vision.
•  Samtal: De enskilda parternas målsättning-

ar påverkar inte arenan i större utsträck-
ning och arenans mål blir utbytet i sig.

•  Samordning: Partnerna kan samlas kring 
gemensamma projekt och konkreta aktivi-
teter men med skilda målsättningar. 

•  Samhandling: De deltagande parterna har 
ett gemensamt mål med arenan som moti-
verar samtliga aktiviteter. 

Behovsanalys
Att det finns ett behov är förstås utgångs-
punkten för utvecklingen av en samverkan-
sarena. En initial behovs analys besvarar den 
grundläggande frågan varför och hur utma-
ningen kan lösas. Att analysera de behov som 
arenan utgår ifrån är en pågående process 
som ligger till grund för en samverkansarenas 
uppkomst och utveckling. Den förändras ut-
ifrån en pågående analys av samhället och av 
kunskapsbehovet: Ur vilka samhällsbehov är 
arenan uppbyggd? Enskilda individers behov 
och olika gruppers behov kan också vara före-
mål för en behovsanalys. Vilka olika typer av 
kunskap behövs för att möta behoven? Vems 
behov behöver arenan svara emot? Analyser-
na kräver ödmjukhet inför, och en förbere-
delse för, att kunna förändras vid påbörjade 
arbetsprocesser och i ”konfrontation” med 
andra analyser inom samma område. 

Kontext
Kortfattat refererar kontext till arenans sam-
manhang. Olika arenor har olika kontext, 
och en förståelse för sammanhanget är avgö-
rande för förståelsen av hur just en samver-
kansarena kan skapa värde, nytta och effekt. 
Viktiga dimensioner är exempelvis arenans 
geografiska, strategiska och innehållsmässi-
ga kontext. Ett definierat sammanhang sätter 

alltså ramar rent fysiskt för hur arenans verk-
samhet inriktas, till vilken övergripande stra-
tegi som arenan förhåller sig, samt respektive 
arenas tematiska avgränsning. Att definiera 
och tydliggöra kontexten handlar alltså om 
att sätta mål och syfte i ett sammanhang, 
vilket är en förutsättning för att arenan ska 
kunna få önskad effekt.

Parter och nätverk
En central del av hörnsten Strategi är arbetet 
med att identifiera relevanta aktörer och po-
tentiella sam arbetspartner genom att invente-
ra nätverk och söka nya kontakter. Eftersom 
en arena i många fall bygger på befintliga re-
lationer är det bra att initialt ”gräva där man 
står”. Det är också viktigt att överväga hur 
stor arenan bör vara, samt om den ska vara 
öppen med ett föränderligt partnerskap som 
har karaktären av ett nätverk eller om den 
ska vara sluten med en fast krets av parter. 
Dessa frågor lägger grunden för det relatio-
nella sammanhang som samverkansarenor 
långsiktigt verkar inom. I ett partnerskap 
förbinder sig parterna för en mer långsiktig 
samverkan genom avtal medan ett nätverk 
tolkas som en mindre formell anknytning 
där olika intressenter kan ingå. Parterna i en 
samverkansarena är och fungerar olika, vil-
ket är en styrka i samarbetet. Det krävs dock 
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en förståelse för att högskolor och universitet 
vill fördjupa och problematisera fenomenen, 
medan aktörer utifrån akademin ofta för-
väntar sig konkreta resultat och förslag på 
lösningar. 

Förankring
Det som framför allt tar tid i inledningsske-
det av utvecklingen av en samverkansarena 
är det förankringsarbete som måste göras 
samtidigt som syfte och mål växer fram. Det 
kan handla om förankring för att skapa stöd 
för arenan hos externa aktörer, forskare, 
på institutioner eller hos lärosätets ledning. 
Beroende på varifrån initiativet till sam-
verkansarenan kommer, om det är från  
forskargrupper, institutioner eller från läro-
sätets ledning, behöver förankringen ske på 
olika för samverkansarenan relevanta nivå-
er. Med detta sagt bör initiativtagarna vara 
ödmjuka inför att förankring ofta grundar 
sig i operativa aktiviteter som visar snarare 
än förklarar värdet av arenan. Därför bör 
förankring inte betraktas som något frånskilt 
från verksamheten.

Erfarenheter från hörnsten Strategi
Nedan följer tre exempel på hur verkliga 
arenor har hanterat frågor inom hörnsten 
Strategi. I det första exemplet uppehöll sig 
arenan under lång tid med frågor relaterade 
till hörnstenen medan arenorna i det andra 
och tredje exemplet i större utsträckning ar-
betade med hörnstenen parallellt med andra 
frågor. Exemplen be lyser att det finns olika 
alternativ för hur hörnstenen kan beaktas 
inledningsvis i en arena och att detta i sin tur 
ger olika förutsättningar. 
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Samverkansarenan i Ljungby, 
Linnéuniversitetet 
Linnéuniversitetet och Ljungby kommun 
har ett ömsesidigt intresse av en långsiktig 
samverkan mellan akademi, näringsliv 
och offentlig sektor i Ljungby kommun 
med omnejd. Då ett tidigare avtal mellan 
parterna behövde förlängas beslutade an-
svarig vicerektor att testa metodiken för en 
samverkansarena för att samverkan skulle 
bli mer strukturerad och formaliserad. 
De involverade aktörerna är Ljungby 
kommun och Linnéuniversitet. Identifie-
ringen av områden och syftet med arenan 
har varit en relativt lång process: från att 
kartlägga bakgrund, vad som har gjorts 
och varför, till att därefter på var sitt håll 
fylla i University Partnership Canvas för 
att beskriva samarbetet. Det operativa 
arbetet sköttes av Centrum för informa-
tionslogistik (CIL) för Ljungby kommun 
respektive av avdelningen för Externa 
relationer för Linnéuniversitet. Aktörerna 
har inte förändrats genom tiden, samma 
parter har genomfört arbetet och slutit 
avtalet.  

Klimatarenan, Stockholms universitet
Klimatarenan uppkom i dialog mellan 
samverkansavdelningen, SU och Bolin-
centret, som saknade ett forum för bred 
samverkan för att identifiera och sampro-
ducera kunskap om omställning till ett 
klimatneutralt samhälle. Intresset drevs 
av individuella forskare och man försökte 
tidigt identifiera externa parter i samband 
med centrets Klimatfestival i maj 2018. 
Efter diskussioner togs beslut i arbets-
gruppen om genomförandet av en större 
workshop, som bidrog till att förslaget 
om en arena fick bredare stöd på Bolin-
centret och därmed bättre förankring. 
Arenan hade en tämligen lång sonderan-
de fas under 2018 med fokus på syfte och 
strategi. Möjligen som en reaktion foku-
serades arbetet 2019 starkt på operativ 
verksamhet i form av mötesplatser. Med 
lärdomar från genomförda aktiviteter 
återupptog arbetsgruppen under årsskif-
tet 2019–2020 diskussionen om strategi. 
I samband med dessa diskussioner skick-
ades en enkät ut till alla externa parter 
som deltagit vid någon träff. 

Allmänningen, Göteborgs universitet
Konceptet utgår ifrån universitet som en 
gemensam samhällsresurs, en allmänning 
som tillhör och kan brukas av allmän-
heten (Elinor Ostrom). För att bredda 
utbildning och profession mot fler sam-
hällsgrupper har konstnärliga fakulteten 
behov av större kunskap om samhällsliv, 
samt olika konst- och kulturområden. 
Allmänningen handlar om att skapa rum 
för experimentella kunskapsutbyten 
genom samarbeten med den strategiska 
kärngruppen, Allmänningens associera-
de: individer/grupper som i ett obundet 
medlemskap och med skilda kun skaper, 
perspektiv och erfarenheter på samhälle 
och kulturproduktion deltar i utveck-
ling, verksamhet och programmering av 
Allmänningens residensprogram. Olika 
modeller prövas för att långsiktigt imple-
menteras rumsligt och organisatoriskt 
i den samlade konstnärliga fakulteten 
Konst 2026 vid Götaplatsen i Göteborg.
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Hörnsten Formalisering

I hörnsten Strategi utvecklades visioner, 
målsättningar och verksamhetsinrikt-
ning. I hörnsten Formalisering omvandlas 
grundidéerna med samverkansarenan till 
styrdokument och tydliga åtaganden ifråga 
om resurser där parterna konkretiserar sitt 
engagemang. Att åstadkomma trovärdiga 
strategier, formuleringar av samband mellan 
mål och medel och ett hållbart, långsiktigt 
samverkansavtal är de övergripande målen 
för arbetet i hörnsten Formalisering. I detta 
sammanhang inbegriper formalisering också 
att man skapar en styrform som är en nöd-
vändig del i förverkligandet av samverkans-
arenan. Formalisering skapar förutsägbarhet 
och trygghet i en arena – samtidigt är det av 
betydelse att man ger utrymme för ett fort-
satt arbete med organisation och åtaganden 
– också då planeringen övergår i konkret 
verksamhet. Formaliseringsprocessen kan 
också ses som en fortsättning av arbetet med 
förankring och delaktighet. Resultatet av 
arbetet i hörnsten Strategi och avsiktsförkla-
ringen kan användas som återkoppling och 
påverka resultaten av arbetet i hörnstenen. 

De områden som utvecklas i hörnsten For-
malisering handlar om att
•  utveckla trovärdiga strategier, det vill 

säga utveckla formuleringar av samband 
mellan mål och medel och ett hållbart och 
långsiktigt samverkansavtal

•  gemensamt utveckla en styrform för 
samverkans arenan

•  skapa förutsägbarhet och trygghet i ut-
vecklingen av samverkansarenan.

Processer
Ingången till arbetet i hörnsten Formalisering 
kan vara en avsiktsförklaring, undertecknad 
av alla ingående parter. Om processerna i 
hörnsten Strategi utvecklade de unika, grund-
läggande faktorerna i den blivande samver-
kansarenan, så ska processerna i hörnsten 
Formalisering utveckla ramarna och formen 
för arenans verksamhet. Detta involverar 
både att arenan får en formell organisation 
och att syften och mål omsätts i strategier och 
konkreta åtaganden. Hörnsten Formalisering 
innebär också att man, med utgångspunkt 
i avsiktsförklaringen, skapar en preliminär 
verksamhetsplan för en längre period där 
också konkreta samverkansteman eller inno-
vationsområden med aktiviteter beskrivs. 

Vidare innebär arbetet att utveckla en 
styrform som alla ingående parter enas om. 
I detta arbete är det viktigt att de grundläg-
gande strategiska frågorna också behandlas: 

I vilken utsträckning kommer den planerade 
verksamheten att vara strategisk i relation till 
efter strävade effekter, det vill säga att redan 
här följa en effektlogik genom att relatera 
till samverkans arenans vision och till dess 
mål och syfte. Detta betyder att strategier 
måste formuleras som på ett trovärdigt sätt 
underbygger samverkansarenans aktiviteter 
och satsningar och länkar dem till de gemen-
samma målen. Syftet är här att formalisera 
avsiktsförklaringen i ett samverkansavtal. 
För att de ingående parterna ska  
kunna ta ställning till ett sådant avtal kan 
det i många fall krävas förslag eller utkast till 
verksamhetsplan och tydliggjorda mål och 
förväntade effekter av samverkans arenans 
planerade arbete.

Beroende på komplexitet och volym kan 
formaliseringsprocessen kräva att den pla-
nerade samverkans arenan, i detta tidiga 
skede, bemannas med en processledare/pro-
jektledare, som leder arbetsprocessen med 
att gemensamt utveckla förslag till styrning, 
verksamhetsplan, strategier, bemanning, 
finansieringsplan, kommunikationsplan, 
utvärderingsplan och eventuell lokalplan. I 
likhet med hörnsten Strategi tas resultaten av 
processerna emot av en panel/styrgrupp med 
representanter för samtliga ingående parter. 
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Här krävs tid då representanterna behöver 
förankra planen och förslaget till beslut i 
den egna organisationen. När detta är klart 
utarbetas ett gemensamt avtal som möjliggör 
en övergång till operativ verksamhet i sam-
verkansarenan.

Hörnstenens nyckelfaktorer
Hörnsten Formalisering kan övergripande 
delas in i fem nyckelfaktorer: mandat och 
roller, styrning, avtal, strategier och finan-
siering. Hur arbetet med de olika nyckelfak-
torerna genomförs i olika arenor kan förstås 
variera. När det gäller konkretiseringen av 
arenans ambition i interna styrformer, avtal 
och strategier kommer dessa givetvis vara 
beroende av syfte, tema och partner. I rela-
tion till hörnsten Strategi är det därtill viktigt 
att notera att många frågor kring formalise-
ring inte alltid ägs av arenan själv. Att säkra 
mandat och finansiering är exempelvis frågor 
där arenan kan behöva stöd utifrån.

Mandat och roller
Det är av stor vikt att bemanna arenan med 
personer med befogenheter och mandat 
att fatta beslut. Detta kan ofta innebära att 
personer intar olika roller i en arena och att 
de kommer från olika nivåer av de ingående 
organisationerna. I detta avseende kan det 



18

vara viktigt att matcha personer med lik-
nande uppdrag i respektive samverkanspart. 
Se exempelvis modellen nedan från CARE-
NA om hur personer kan interagera på tre 
olika nivåer – den strategiska, den taktiska 
och den operativa (figur 5.2.). Vilken roll de 
olika nivåerna spelar varierar mellan are-
nor, medan den taktiska nivån kommer att 
vara en centralt engagerad nivå när visionen 
översätts till operativ verksamhet. Den stra-
tegiska styrningen kan i sin tur bero mycket 
på arenans storlek och den operativa nivån 
kan vara beroende av vilka aktiviteter som 
arenan söker genomföra.

Styrning
Styrning i en samverkansarena omfattar 
organisation och förutsättningar för beslut. 
Det bör finnas en tydlighet kring vem eller 
vilka som styr verksamheten och som har 
mandat att ta beslut. Tydlig styrning är en 
viktig aspekt av samverkan och den bör vara 
tydlig, transparent och jämlik för ingående 
parter för att nå bästa resultat. Styrningen 
kan innefatta medvetna och väletablerade 
strukturer för styrning av verksamheter i 
form av styr- och referensgrupper, men också 
om omedvetna underliggande strukturer 
som styr verksamheter i en viss riktning och 
som är svåra att förändra. Ett sätt att skapa 

tydlighet kring vem som styr och har mandat 
att styra kan vara att inrätta en styr- och/el-
ler referensgrupp. Vad gäller styrgrupp beror 
den ändamålsenliga sammansättningen på 
arenans ursprung och storlek. Tillgänglig 
erfarenhet visar att det inom större, fram-
gångsrika samverkansarenor är nödvändigt 
med stöd och representation från samtliga 
ingående partners högsta ledning i en styr-
grupp. Detta gäller i än högre grad om en 
samverkansarena initierats av ledningen. 
Samverkansarenor som är forskarämnes-
drivna och organisatoriskt drivs på institu-
tionsnivå behöver också ett ledarskap och en 
organisation, men det behöver inte nödvän-
digtvis involvera parternas högsta ledning.  

Avtal
I detta sammanhang kan ett avtal innefatta 
en formalisering av en uppgörelse/överens-
kommelse som tecknas mellan parterna i en 
samverkansarena. Ett avtal ses som viktigt 
för att tydliggöra förväntningar och syften 
för parterna genom att det i olika utsträck-
ning reglerar parternas ansvar, åtaganden 
och möjligheter och kan innehålla överens-
kommelser för att tydliggöra och peka på 
fortsatt inriktning för samverkansarenan. 
Ett avtal kan vara extra viktigt om parterna 
gemensamt finansierar samverkansarenan 

och det bör innehålla följande delar:
•  Beskrivning av samverkansarenans bak-

grund, tyngdpunkt och tematik.
•  Definierade mål för verksamheten.
•  Parter som ingår i samverkansarenan, 

samt villkor och former för förändringar 
av partnerskapet, exempelvis för utträde 
eller inträde av nya parter. 

•  Ramar för avtalets omfattning med 
grundläggande beskrivningar av vad som 
faller inom respektive utanför avtalet och 
som exempelvis kan regleras i tilläggsavtal 
eller andra avtal. 

•  Parternas gemensamma ansvar och åtag-
ande inom arenan, inklusive finansiering. 

•  En grundläggande struktur för uppfölj-
ning och utvärdering av samverkansare-
nan.

•  Avtalstid för avtalet med villkor och 
struktur för förändringar eller avslut av 
avtalet.

Strategier
Gemensamt formulerade strategier ger 
samverkans arenan en tydlig riktning och 
ökar engagemanget och delaktigheten i hela 
projektet. Först och främst handlar det om 
en strategi som underbygger och testar vi-
sionen för verksamheten och som kan läggas 
till grund för en verksamhetsplan. Dessutom 
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ÄMNES-/FORSKNINGSGRUPP ENHET/AFFÄRSOMRÅDE

PROJEKT PROJEKT

Rektor, samverkansråd Regionsföreträdare, VD, Fou-chef

Prefekt, ämnesföreträdare,  
forskningsled, akademichef, motsv Enhetschef, Affärsområdes ansvarig, motsv

Projektledare, övrig personal Projektledare, övrig personal

Strategiska samverkansavtal Strategiska samverkansavtal

Regionala/lokala avtal Regionala/lokala avtal

Projektavtal Projektavtal

Övergripand strategiarbete Övergripand strategiarbete

Utveckling av fokusområde Utveckling av fokusområde

Forskning, utveckling Forskning, utveckling

 Figur 2. CARENA-modellen (CARENA-projektets slutrapport, s. X)

kan samverkansarenans olika delar kräva 
egna specifika strategier. Exempelvis kan det 
redan i inledningsskedet vara nödvändigt 
att komma överens om att strategiskt arbeta 
med utvärderingar. Detta stärker samverkan-
sarenans möjligheter att argumentera för sin 
legitimitet, autonomi, identitet och auktori-
tet. En lärosätesdriven samverkansarena bör 
för legitimitetens skull bygga utvärderings-
strategin på evidens, även om metoderna 
att utvärdera kan vara mångskiftande och 
kreativa. En kommunikationsstrategi, som 
involverar samtliga parter och som skapar 
underlag för hur samverkansarenan fram-
träder i intern och extern kommunikation, 
är central för att ge arenan en tydlig identitet 
och legitimitet. Det betyder att in gående par-
ters kommunikationsenheter bör involveras 
tidigt i arbetet med en kommunikationsstra-
tegi. I processen ingår att identifiera mål-
grupper och kommunikationskanaler internt 
och externt hos de sam verkande parterna, 
samt att hitta metoder för att kommunicera 
samverkansarenans budskap. 

Finansiering
I grund och botten kan en lärosätesinitierad 
samverkansarena finansieras på tre sätt, 
eller i en kombination av dessa: (1) genom 
att lärosätet finansierar den genom anslag, 
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(2) genom en avgift för alla deltagare eller (3) 
genom extern finansiering. Hur stor finansie-
ring som krävs, samt vad som är en lämplig 
finansieringskälla är givetvis beroende av 
arenans verksamhet. I ett inledningsskede 
bör man i sammanhanget diskutera finansie-
ring i form av tid, pengar eller andra resurser 
som är nödvändiga för driften av samverkan-
sarenan. Initialt är detta ett konkret sätt att 
visa engagemang och deltagande. En särskild 
finansieringsstrategi som också kan bidra 
till att skala upp samverkansarenans projekt 
är en nödvändig komponent i framtagan-
det av ett samverkansavtal. Parterna bör gå 
igenom texterna i verksamhetsplanen och 
finansieringsplanen med en ekonom för att 
säkerställa den långsiktiga finansieringen. I 
dessa dokument visas parternas insatser både 
i form av arbete och ekonomiskt bidrag mer 
utförligt. 
Samverkansstöd eller motsvarande
Samverkansstöd är en funktion vid univer-
sitetet, oftast i förvaltningen, som har till 
uppgift att initiera och stötta olika samver-
kansinitiativ, utveckling av samverkansare-
nor samt strukturera nätverk utifrån ämnes-
område/forskningsområde för att få bästa 
möjliga samhällsnytta. Det handlar både om 
de stödstrukturer som skapas i och genom 
samverkansarenans uppbyggnad och drift 

och om universitets etablerade stödformer 
för att bidra till en långsiktighet i de samver-
kansprojekt som initieras via Vinnova eller 
andra finansiärer. Ofta är samverkansstödet 

en viktig funktion i sammanhang där man 
behöver kanalisera informationen rätt och 
hitta rätt parter i ett samarbete. 
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Genom Samhällskontraktet bedriver 
Mälar dalens högskola (MDH), Eskilstu-
na kommun, Västerås stad, Region Sörm-
land och Region Västmanland en nära 
samverkan. Samhällskontraktet startade 
2009 och är ett av de mest omfattande 
samverkansavtalen i Sverige när det gäller 
avtal mellan offentliga aktörer och hög-
skola. Samhällskontraktet är en lärosä-
tesdriven samverkansarena där strävan är 
att skapa en levande dialog mellan parter-
na på flera nivåer i organisationen. 
I styrelsen finns den högsta ledningen 
från samtliga parter representerad. Sam-
hällskontraktet finansieras av parterna 
och har en årlig budget som omfattar 
16 mkr och avtalsperioderna löper över 
fyra år. På en övergripande nivå handlar 
Samhällskontraktet om ett långsiktigt 
tillitsbyggande arbete, dels att lära känna 
och förstå varandras verksamheter, men 
också att etablera tillit till varandra i olika 
aktiviteter som ska leda till att uppnå 
Samhällskontraktets mål och vision: ”I 
Mälardalen satsar akademi och samhälle 
aktivt på kunskapsutveckling för välfärd 
och tillväxt”.

Samverkansarenan i Ljungby är ett 
initiativ mellan Linnéuniversitetet (LNU) 
och Ljungby kommun. Arenans syfte är 
att skapa förutsättningar för parterna att 
förmedla kontakter, kunskap och kompe-
tens mellan akademi, kultur, näringsliv, 
offentlig verksamhet och det omgivande 
samhället. De två parterna har formali-
serat sin samverkan och skapat en or-
ganisationsstruktur (se figur3.) där (1) 
Styrgruppen består av minst två represen-
tanter från respektive parts högsta led-
ning. Styrgruppen möts för uppföljning 
och avstämning i strategiska frågor minst 
två gånger per år. Ordförandeskapet 
för styrgruppen roterar varje år mellan 
parterna. (2) Samordningsgruppen består 
av samordnare från respektive part och 
uppdraget är att leda samverkan  
för att nå överenskommelsens intention 
och målbilder. Detta omfattar sam-
ordning, uppföljning och utveckling av 
aktiviteter inom avtalet. Samordnings-
gruppen har löpande kontakt och träffas 
minst två gånger per termin. På den (3) 
operativa nivån arbetar man i projekt 
och arbetsgrupper med representanter 
från Linnéuniversitets institutioner samt 
verksamheter i kommunen.

Erfarenheter från hörnsten Formalisering
Här finns två exempel på hur verkliga are-
nor hanterat frågor inom hörnsten Formali-
sering. Det första exemplet beskriver ett av 
de mest omfattande samverkansavtalen om 
en samverkansarena i Sverige när det gäller 
avtal mellan offentliga aktörer och akademi 
(Samhällskontraktet). Arenan i det andra 
exemplet visar ett samverkansavtal med en 
mindre samverkansarena mellan en mindre 
kommun och ett stort lärosäte. Exemplen 
belyser att det finns olika alternativ för hur 
formalisering av en samverkansarena kan 
se ut.
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Hörnsten Operativ verksamhet

Hörnsten Operativ verksamhet innebär att 
vision, avtal och verksamhetsplan effektue-
ras, och handlar i grund och botten om vad 
arenan gör. Den operativa, löpande verksam-
heten innebär skapande och utveckling av  
projekt, miljöer/mötesplatser och aktiviteter 
i enlighet med de målsättningar som skapats 
i hörnsten Strategi och hörnsten Formalise-
ring. Vad som i praktiken sker  
i hörnsten Operativ verksamhet är nu att de 
målsättningar och resurser som sätts i spel 
då verksamhets planen möter verkligheten blir 
operativ och konfronteras med en komplex 
och levande kontext. I hörnsten  
Operativ verksamhet blir särskild projekt-
ledning en central del. Detta sätter ramar för 
lärosätets, liksom övriga parters, kontroll 
och inflytande över verksamheten: den sker 
nu konkret via de aktiva forskarna, deltagar-
na och via representationen i styrgruppen. I 
denna situation är det viktigt att ett lärosäte 
överväger vilket inflytande man önskar ha 
över en operativ samverkansarena.

Ett samverkansarenaprojekt är till för att 
övervinna svårigheter i samverkan, men detta 
betyder ingalunda  
att det som kan försvåra samverkan – såsom 
olika målsättningar, verksamhetsformer, dis-
kurser och meriteringsstrukturer hos parter-

na – har övervunnits. Parterna fortsätter att 
vara heterogena ifråga om sina intressen och 
sitt arbetssätt. Detta förhållande kommer 
att påverka samverkansarenans verksamhet 
även när arenan går in i en driftsfas. Det är 
därför viktigt att arbeta med förankring, 
förtroende och tillit under samverkansare-
nans hela livslängd. Helt avgörande är därför 
att feedback, utvärdering och verksamhets-
uppföljning fungerar och bedrivs aktivt och 
att en samverkansarenaledning använder 
dessa instrument som utgångspunkt för 
underbyggda beslut om att stå fast vid de 
gemensamt beslutade utgångspunkterna 
eller gå in och vidta förändringar i struktur, 
målsättning, finansieringsformer eller andra 
relevanta områden.

Processer
Eftersom hörnsten Operativ verksamhet i 
grund och botten handlar om att förverkliga 
ambitionerna med arenan kommer proces-
serna vara specifika för varje samverkan-
sarena. Överlag kommer det krävas ett väl 
fungerande men samtidigt experimentellt 
arbetssätt med en öppenhet för att anpassa 
aktiviteter, delvis beroende på hur effektiva 
aktiviteterna är i förhållande till syftet, och 
delvis beroende på förändrade förutsätt-

ningar. Ett experimentellt tillvägagångssätt 
behöver balanseras mot behovet av att skapa 
kontinuitet i arenans verksamhet. Det är 
även viktigt att processerna bedrivs mycket 
nära frågor inom övriga hörnstenar, så-
som styrning, uppföljning och utvärdering. 
Även här behöver särskild uppmärksamhet 
ägnas åt kommunikationen inåt och utåt, 
omvärldsanalysen (såsom förändringar av 
forsknings- och innovationsläget, nya former 
av eller möjligheter till finansiering, analys av 
oavsiktliga effekter som kan tillvaratas och 
ge samverkansarenan möjlighet att utveck-
las) och fortsatt relationsbyggande, förank-
ring och tillitsskapande verksamhet. 

Nyckelfaktorer
Aktiviteter
Aktiviteter som begrepp är i grund och bot-
ten en benämning på en arenans verksamhet. 
Aktiviteter kan vara både kort- och långsikti-
ga, tar sig förstås olika uttryck för alla arenor 
och kan formaliseras. Exempel på aktiviteter 
kan vara program, seminarier, samtal, ansök-
ningar, projekt, praktik och examensarbeten. 
En typ av aktivitet som återkommer i alla 
arenor på ett eller annat sätt är någon form 
av möten eller kontaktvägar, där aktiviteten 
alltså syftar till att möjliggöra träffar eller 
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kontakter mellan arenans parter. Att lyckas 
med dessa möten bedöms vara avgörande för 
arenans hållbarhet. Det är även viktigt att 
inte förbise att aktiviteter är arenans kanske 
viktigaste legitimerande faktor. Det är genom 
aktiviteterna som värde och nytta kan synlig-
göras och därmed finns det också skäl att inte 
vänta för länge i arenans utveckling med att 
omsätta arenans visioner till aktiviteter, även 
om det bara är i form av mindre testaktiviteter 
innan arenan får en mer långsiktig form och 
verksamhet.

Mötesplatser och samverkansarenans miljöer
Mötesplatser och samverkansarenans miljöer 
omfattar den plats där arenornas parter möts 
på ett enkelt sätt. Det är en plats för utbyte 
och kontaktskapande, för tillgängliggörande 
av resultat och liknande, och mötesplatserna 
bör präglas av en form av kontinuitet. Mö-
tesplatsen och miljön kan vara fysisk eller 
digital, och fast eller rörlig. I vissa fall har 
arenan en relativt etablerad och fast fysisk 
miljö. Men även för arenor som inte har en 
sådan miljö kan den fysiska mötesplatsen 
spela en viktig roll, exempelvis genom möten 
på olika platser. Dessa mötesplatser kan fort-
farande skapa en kontinuitet i deltagarna och 
formatet, snarare än i platsen. Det finns ofta 
behov av en digital plattform eller plats, men 
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för flertalet arenor kommer detta vara en 
form av komplement till den eller de fysiska 
platserna. 

Fysiska miljöer lyfts ofta fram som positiva 
för långsiktiga relationer inom en samver-
kansarena. För att uppmuntra utbyte mellan 
akademin och det omgivande samhället 
kan mötesplatser med fördel även förläg-
gas utanför akademin, vilket också främjar 
akademins regionala närvaro. Varje möte 
och mötesform bör styras av ett syfte och ha 
ett tydligt mål och en definierad målgrupp. 
En viktig aspekt i detta sammanhang är att 
på samma sätt som samverkansarenan inte 
är samma sak som ett möte inom samver-
kansarenan, är samverkans arenans syfte inte 
samma sak som det enskilda mötets syfte, 
utan varje möte bör ha en tydlig egen mål-
sättning. Alla mötesformer kräver god förbe-
redelse och att deltagarna är införstådda med 
formerna och vad målet med mötet är. 
Kunskapsutbyte
Kunskapsutbyte omfattar ett ömsesidigt 
flöde av lärdomar och erfarenheter mellan 
arenans parter. Det ses som ett av kärnbe-
greppen i en samverkansarena och kan i vissa 
fall vara arenans huvudsyfte. Kunskapsutby-
ten blir ofta centrala på grund av att sam-
verkansarenor arbetar med komplexa frågor 
som kräver kunskap utifrån flera perspek-

tiv. Kunskapsutbytet sker sannolikt främst 
mellan akademiker och ”praktiker” i arenan 
och kräver metoder, strukturerade arbetssätt 
samt bra mötesplatser och miljöer för kun-
skapsutbyte. För de flesta arenor kommer en 
av huvudfrågorna därför vara just hur are-
nans aktiviteter och mötesplatser kan bidra 
till ett fungerande, givande och ändamålsen-
ligt kunskapsutbyte. 

Projekt
En ett vanligt arbetssätt för en samverkan-
sarena är att arbeta i projektform. Genom 
samarbete i gemensamma projekt kan må-
len för samverkansarenan nås. Till exempel 
kan forsknings-, utvecklings- och innova-
tionsprojekt bedrivas inom ramen för en 
samverkansarena och i projektform. Externt 
finansierade projekt är ett sätt att finansiera 
det operativa arbetet inom samverkansare-
nor och de projektledare som leder arbetet 
med att skapa projekt, genomföra och sprida 
resultat från projekten. Att parterna i sam-
verkansarenan samarbetar i ansökningspro-
cesser för gemensamma projekt, både med 
förankringsarbete, workshopar och invente-
ring av intressen från andra aktörer leder till 
engagemang och delaktighet från alla parter 
inom samverkansarenan. Det är dock vik-
tigt för arenans ledning att överväga vilken 

roll arbetsformen projekt har i samverkan-
sarenan. Det kan vara en integrerad del där 
projekt utgör en del av arenans verksamhet. 
Projekt behöver dock inte vara en integrerad 
del. Det är exempelvis möjligt att se arenans 
uppgift som kontaktskapande och att stimu-
lera kunskapsutbyte, vilket kan leda till pro-
jekt utanför arenan. Det är även möjligt att 
se en mellanväg, där vissa strategiska projekt 
bedrivs inom eller av arenan men att de flesta 
projekt är resultat av, snarare än aktiviteter 
inom, arenan.

Kommunikation
Spridning av information och resultat kring 
samverkans arenan är en grundförutsättning 
för utveckling av samarbetet inom arenan. 
Men en samverkansarenas kommunikation 
är inte bara en fråga för de direkt berörda, 
utan samverkansarenan måste även kommu-
nicera in mot lärosätet, de ingående parter-
nas organisationer och ut mot det omgivande 
samhället. Man bör med fördel skapa en 
kommunikationsplan som ska fånga upp 
och sprida kunskaper. Det är en stor fördel 
om arenans parter synkroniserar sina kom-
munikationsplaner och skapar kanaler till 
respektives nätverk. Kommunikation kan 
och bör alltså ske genom flera kanaler. Se 
kommunikationsaktiviteter som till fällen där 
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tankegångar bakom satsningen presenteras 
och arenans visioner och gemensamma mål 
kommuniceras. Dessutom bör återkomman-
de arenainterna möten för avstämning ingå 
i kommunikationsplanen. Lägg gärna fokus 
på att identifiera möjligheter att kommuni-
cera samverkansarenan i befintliga kanaler 
istället för att försöka skapa egna nya kana-
ler. Det kan vara via nyhetsbrev, konferenser, 
hemsidor som finns oberoende av samver-
kansarenan, men vars målgrupp eller övriga 
innehåll kan vara relevant för samverkan-
sarenan. Det är ett resurseffektivt sätt att nå 
ut till allmänheten, samtidigt som det öppnar 
för möten med aktörer som inte hade identi-
fierats på förhand.

Erfarenheter från hörnsten Operativ 
verksamhet
Här finns två exempel på hur man kan 
arbeta med samverkansarenors operativa 
verksamhet och hur arbetet växer fram. I det 
första exemplet illustreras hur aktiviteterna 
utarbetas mot bakgrund av arenans målsätt-
ning och på ett sätt som drar nytta av befint-
liga initiativ. I det andra exemplet illustreras 
utmaningar med att försöka kopiera operativ 
verksamhet från andra sammanhang, och 
hur de kan behöva anpassas.

Teknikens Hus,  
Luleå tekniska universitet 
Teknikens Hus började sin verksamhet i 
Luleå tekniska högskolans lokaler i slutet 
på 1980-talet och parterna har haft ett 
samarbete sedan verksamheten startades. 
Dock har inget formellt reglerat part-
nerskap funnits för att styra samarbetet 
förrän nu.
Utvecklingsarbetet har präglats av en ite-
rativ och interaktiv process, där visionen 
för arenan dess verksamhet och innehåll 
har vuxit fram stegvis. Efter presentatio-
nen för ledningen förändrades kravbild-
en till ett ökat innehåll av tekniska och 
digitala lösningar i utställningsmiljön. 
Verksamheten ska nå hela regionen, vilket 
gör att delar av aktiviteterna behöver 
tillgängliggöras med hjälp av distansöver-
bryggande teknik. 
En viktig utmaning är att stimulera och 
motivera doktorander att sprida sina resul-
tat i Teknikens Hus, men även att på bästa 
sätt nå medborgare med forskningsresultat 
och ny kunskap. Som en del av etablerings-
arbetet utvecklas och testas modeller för 
att uppnå detta, samtidigt som processer 
för medborgarsamverkan skapas. 
  

Forskningsplattformen Verksam-
hetsutveckling i samverkan,  
Högskolan Kristianstad
Forskningsplattformen Verksamhetsut-
veckling i samverkan (FPVIS) är en av 
tre forskningsplattformar vid Högskolan 
Kristianstad (HKR) med syftet att initiera, 
samordna och finansiera forskningspro-
jekt som rör samverkan. Under de första 
åren fanns en del svårigheter med att få 
igång samverkansprojekt som plattformen 
kunde finansiera, och det fanns även en del 
interna utmaningar. Inledningsvis stötte 
man på en del problem: ansökningsförfa-
randet upplevdes som krångligt, bedöm-
ningskriterierna svåra att tillgodose och 
svårigheter med att få tillräckligt många 
ansökningar gjorde att FPVIS under sina 
första verksamhetsår inte kunde nå sina 
mål eller använda de medel som ställts till 
förfogande. Med en ny ansökningspro-
cedur kunde forskare med idéer även få 
projekt finansierade med medfinansiering 
(in-kind), vilket gjorde det enklare att få 
till stånd överenskommelser med samver-
kanspartner. En enklare procedur och en 
del intern marknadsföring och uppsökande 
verksamhet inom fakulteten gjorde det mer 
intressant för forskare att söka pengar. 
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Hörnsten Utveckling

Den fjärde hörnstenen är Utveckling. Ak-
tivitet i denna hörnsten förutsätter att ut-
värderingen har integrerats, planerats och 
finansierats inom ramen för hörnstenarna 
Strategi och Formalisering. Arbetsmässigt 
och tidsmässigt pågår därför utvärderingsar-
betet parallellt med aktiviteterna i hörnsten 
Operativ verksamhet. En viktig utgångs-
punkt är att formuleringar av visioner, mål 
och strategier följer samma logik och bygger 
på samma premisser om resultat och effekter 
som utvärderingen av desamma.
•  Att utvärdera samverkan på ett sätt som 

motsvarar rimliga krav från en heterogen 
grupp av finansiärer och vetenskapliga 
krav på bevisbarhet är mycket svårt. Man 
kan relativt enkelt kontrollera om en 
verksamhet drivs efter plan och om akti-
vitets- och resultatmål uppnås, men det är 
betydligt svårare att belägga långsiktiga, 
indirekta effekter av samverkan, det vill 
säga om samverkansarenans vision uppnås 
helt eller delvis. 

•  En utarbetad och uttalad strategi med 
en tydlig logik kan bidra till att göra det 
troligt att en samverkansarena uppfyller 
syfte och vision. Ett system för uppföljning 
och utvärdering behöver därför byggas på 
en tydlig strategi som återför evidens från 

de olika stegen i en orsakskedja som från 
aktiviteter till långsiktiga effekter ger en 
grund för att bedöma hur samverkansare-
nan fyller sin funktion.

Process
Hörnsten Utveckling innefattar en framåtrik-
tad utvecklingsprocess vars ingångsvärden är 
de visioner, syften och mål som tagits fram 
i hörnstenarna Strategi och Formalisering. 
Hörnsten Utveckling förutsätter att arenan 
tidigt i initieringsfasen bygger in en process av 
tillbakablickande och reflektion, det vill säga 
en kvalificerad utvärdering och uppföljning 
som stäms av mot arenans visioner och verk-
samhetsmål. Hörnsten Utveckling understöds 
av hörnsten Operativ verksamhet genom att 
utvärderingen bör vara en väsentlig del av 
verksamhetens operativa styrning. Löpande 
utvärderingar är nödvändiga för att kunna 
ompröva antaganden och för att kommunice-
ra rimlighet i tid och finansiering i förhållande 
till resultat. Utvecklingsprocessen innefattar 
på det sättet fort löpande förändringar och 
förbättringar av den operativa verksamheten. 
Arbetet inom hörnsten Utveckling rör sig 
således över flera tidsperioder och cykler, 
beroende på arenans organisation och faser, 
och riktas till flera olika målgrupper, partner 

och ledning. Både helheten och tidsbegränsa-
de aktiviteter kräver en utvärderingsmodell 
som gör det möjligt att följa upp process och 
resultat. Detta kan innefatta någon form av 
”nollbasmätning” vid uppstart samt löpande 
utvärderingsprocesser som tillåter uppföljning 
av allt från enskilda program till samlade re-
sultatbilder vid projektavslut eller fortsättning 
i om arbetad form. Svårigheten ligger i hur 
kortsiktiga mål mäts mot långsiktiga visio-
ner och resultat. Projektens resultat behöver 
på olika sätt kunna återföras till projektets 
intressenter och styrgrupper. Samverkansare-
nans samlade prestationer behöver summeras 
och effekter *undersökas innan en samver-
kansarenas avtalsperiod löper ut, som under-
lag för strategiska beslut om fram tiden och 
eventuella riktningsförändringar.

Hörnstenens nyckelfaktorer
Resultatet i hörnsten Utveckling är en regel-
bunden uppbyggnad av kunskap kring hur 
verksamheten presterar och utvecklas. Kun-
skapen underbyggs av systematisk dokumen-
tation och insamling av data och realiseras 
genom lärandeprocesser som analys, feed-
back, kommunikation och förankring av en 
gemensam verklighetsuppfattning. Hörnsten 
Utveckling kan delas in i fem nyckelfaktorer, 
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och precis som för övriga hörnstenar kan ar-
betet med de olika nyckelfaktorerna komma 
att variera från arena till arena.
Uppföljning av mål och aktiviteter
Utgångspunkten i uppföljning av mål och ak-
tiviteter är förstås samverkansarenans mål, 
syfte och vision som utarbetats under hörn-
sten Strategi. Uppföljningen skapar utrymme 
för utvärdering och reflektion kring hur man 
når mål, syfte och vision, men synliggör ock-
så arbetet och framgångarna inom arenan på 
ett strukturerat sätt. En aspekt i utvärdering 
av samverkansarenor är att det är svårt att 
utvärdera mer indirekta effekter av samver-
kan, såsom nya samarbeten och nya idéer 
som går vid sidan av arenans ursprungliga 
mål. Det finns en risk att nyttan med sam-
verkansarenor undervärderas i förhållande 
till dessa mer oväntade och svårutvärderade 
effekter. Det är viktigt att både planera och 
budgetera för utvärdering av samverkansa-
renor. En tumregel kan vara att 10–15 % av 
budgeten bör läggas för att kunna bedriva 
en seriös utvärdering av samverkansarenans 
verksamhet. En rekommendation kan vara 
att överväga extern granskning, följeforskare 
eller liknande. Effekt logik som modell för 
utvärderingen av en samverkansarena kan 
vara att föredra, då den tar hänsyn till par-
ternas olika syften med att ingå i en samver-

kansarena. Effektlogik kräver ett omfattande 
arbete i ett tidigt skede när en samverkan-
sarena skapas. Med en effektlogik kan man 
bedöma påståenden om effekter genom att se 
om hypoteserna som underbygger de tänkta 
orsakskedjorna i de strategier som sätts i ver-
ket inom en samverkansarena fungerar som 
avsett. Detta perspektiv kan fungera både 
som planerings- och utvärderingsverktyg.

Regelbunden avstämning
För att etablera ett förtroendeskapande sam-
arbete behövs återkommande avstämning av 
arbetsinsatser och aktiviteter inom samver-
kansarenan. Ett sätt att arbeta systematiskt 
med regelbundna avstämningar kan vara att 
väva in avstämningsmöten för utvärdering av 
arbetet. Återkommande avstämningar bidrar 
till att fånga upp avvikelser från projektplan, 
tidsplan och leveranser. Det är viktigt att 
tidigt signalera avvikelser från projektplaner 
så att dessa kan hanteras systematiskt. Att 
kontinuerligt informera och ge återkom-
mande lägesuppdateringar samt att meddela 
förändringar hos samverkande parter bygger 
tillit. Här är det viktigt att beakta att sam-
verkan tar tid och att det är viktigt att sätta 
upp rimliga tidsramar för att kunna utvärde-
ra resultat och effekter av samverkansarenan. 
Ett tips är att bygga in funktioner där man 
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kan diskutera och skapa realistiska förvänt-
ningar på arenan, skiljt från möten för ut-
värdering och bedömning. På så sätt skapas 
en möjlighet att ändra, anpassa och utveckla 
samverkansarenans verksamhet framåt uti-
från intresse, behov och engagemang.  

Utveckla eller avveckla – analysera problem
En samverkansarena växer förmodligen 
sällan fram utan att stöta på problem under 
utvecklingen. När problem identifieras är det 
viktigt att söka kärnan till problemet. Att 
identifiera orsaker (vad som inte fungerar 
och varför) bidrar till att kunna formulera 
lösningar (hur problemen kan åtgärdas). En 
rekommendation är att fastställa kriterier 
som avgör om samverkansarenan kan fort-
sätta verka, eller när och om den ska avveck-
las. I vissa fall kan en samverkansarena behö-
va avvecklas, och det är då särskilt viktigt 
att analysera de problem som uppstått, och 
innan man kan gå vidare måste man också 
fastställa orsakerna till problemen. En del 
samverkansarenor kan ju också ha en på 
förhand bestämd livstid, och oavsett skäl till 
avveckling är det viktigt med en fastställd 
process för hur avvecklingen ska gå till.

Kommunicera resultat
I samband med utveckling och utvärdering 
av samverkansarenor är det viktigt att strä-
va efter att synliggöra nyttan för enskilda 
parter och för samhället/sammanhanget som 
samverkansarenan verkar i. Att synliggöra 
nyttan är kritiskt för att få fler att uppleva 
samverkansarenan som en viktig och att-
raktiv plattform. Narrativ utvärdering är en 
metod som visar på nyttan och samhällspå-
verkan, och den har använts framgångsrikt. 
Universitet i Storbritannien har systematiskt 
arbetat med att beskriva samverkansarenor-
nas inflytande på samhället. Detta lyfts fram 
som avgörande både för att fler ska se nyttan 
med samverkan och för att få ökade forsk-
ningsanslag.  När det gäller att utvärdera 
långsiktiga effekter av en samverkansarena 
långt utanför själva arenans inflytandesfär är 
narrativa metoder, till exempel ”impact case 
studies”, ett passande val.

Erfarenheter från hörnsten Utveckling
Nedan finns exempel på hur några av MU-
SA-projektets arenor hanterat frågor inom 
hörnsten Utveckling och som belyser olika 
perspektiv på utvecklings- och utvärderings-

processer. Sammantaget ger exemplen en bild 
av hur hörnsten Utveckling omfattar olika 
cykler och skalor, från det enskilda till det 
övergripande, beroende på i vilken fas verk-
samheten inom arenan befinner sig. De fyra 
exemplen behandlar bland annat processen 
efter en period av inledande problem, utveck-
ling av enskilda delmoment, utvärdering av 
mångårig verksamhet och utvärdering av 
liknande projekt innan arenan etablerades.
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Teknikens Hus, Luleå tekniska uni-
versitet
Utvecklingsarbetet har präglats av en ite-
rativ och interaktiv process, där visionen 
för arenan dess verksamhet och innehåll 
har vuxit fram stegvis. En löpande ut-
vecklings- och utvärderingsprocess ligger 
till grund för den nu gällande målbilden. 
Efter en presentation för ledningen för-
ändrades kravbilden till ett ökat inne-
håll av tekniska och digitala lösningar i 
utställningsmiljön. 
Det första delmål som uppnåtts är att 
utveckla ForskarFredag till ForskarVeck-
an och i ett första pilotprojekt att genom-
föra hela eventet samt utvärdera det. En 
andra omgång genomförs hösten 2020 
baserat på lärdomarna från 2019. Det 
andra delmål som uppnåtts är utveck-
lingen av en doktorandkurs inom forsk-
ningskommunikation som nu erbjuds på 
universitetet.

Allmänningen, Göteborgs universitet 
Den övergripande frågan är: Hur är det 
möjligt att decentralisera och dekolonise-
ra utbildning? Frågan har legat till grund 
för en rad olika samarbeten som har 
genomförts och påbörjats både på konst-
närliga fakulteten och utanför universitet. 
Som del av arenans uppbyggnad påbörjas 
en utvärderande kartläggning av tidigare 
projekt som Allmänningen vill bygga vi-
dare på. Vilka lärdomar kan vi dra inför 
ett fortsatt arbete? Vad behöver utveck-
las, ifrågasättas, förändras? Vilka behov 
finns idag?
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Forskningsplattformen Verksam-
hetsutveckling i samverkan, Högsko-
lan Kristianstad 
FPVIS lämnar årligen in en på det hela 
taget mål orienterad verksamhetsplanering 
som följs upp och utvärderas. Styrgruppen 
har även ett ansvar för att utvärdera verk-
samheten. FPVIS verksamhet var under de 
första åren kantad av problem som gjorde 
att plattformen inte kunde nå sina mål 
eller använda de medel som ställts till för-
fogande. Några milstolpar som påverkade 
utvecklingen var bland annat att man gick 
med i MUSA-projektet, att en ny verk-
samhetsledare tillsattes och att en situa-
tionsanalys gav underlag för att ta fram 
en tydligare organisation och reformera 
ansökningsförfarandet. Åtgärderna fick 
god effekt, fyra projekt pågår varav två 
har adjunkter som projektdeltagare och 
projekt spridda över tre ämnesområden. 
 

 Samhällskontraktet, Mälardalens 
högskola
Tidigare avsaknad av formulerade visio-
ner, syften och behovsanalyser försvårade 
utvärderingsarbetet. Utmaningarna har 
varit att vunnen kunskap inte nått ut i 
verksamheterna, att Samhällskontraktet 
inte varit tillräckligt väl förankrat i part-
sorganisationerna, att parternas behov är 
ämnesövergripande samtidigt som arenan 
har organiserats i ”stuprör” efter akade-
mins logik. 
Ett nytt uppföljningssystem som bygger 
på effektlogik har tagits fram i syfte att 
säkerställa transparens, målfokus och 
nytta för alla parter, och detta ska imple-
menteras under 2020. Till detta kommer 
riktlinjer för hur projekt beviljas medel, 
hur de ska följas upp och hur verksam-
heten ska utvärderas. Rutiner för uppfölj-
ning och effektutvärdering ska slutföras 
och implementeras under året. 
Som en del av nyorganisationen 2020 
infördes en strategisk utvecklingsgrupp 
kallad Core Team. Core Team har ett hel-
hetsuppdrag som består i att revidera och 
utveckla Samhällskontraktet inför nästa 
avtalsperiod 2022–2025.
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Författare och projektmedarbetare

Stockholms universitet: David Paulsson 
arbetade som samverkanskoordinator inom 
förvaltningen vid Stockholms universitet 
2018-2020 och var projektledare för MUSA 
från november 2018. Förutom David har 
också samverkanskoordinatorerna Hjalmar 
Eriksson, Johanna Tollbäck, Pierre Bodin 
och Tiina Kikerpuu vid olika tidpunkter varit 
verksamma i MUSA:s projektgrupp från SU.

Göteborgs universitet: Monica Sand, 
konstnär, forskare och forskningsrådgivare 
på Konstnärliga fakulteten, GU har deltagit 
sedan oktober 2019 och övertar rollen som 
projektkoordinator under förlängningen vå-
ren 2021. Tidigare forskningsrådgivare Johan 
Öberg vid fakulteten var inititiativtagare till 
MUSA och ledde ansökningsprocessen 2017 
och deltog i arbetet fram till oktober 2019.

Högskolan i Kristianstad: Jens Hultman är 
professor i företagsekonomi vid Högskolan 
Kristianstad sedan 2018 och tillika verksam-
hetsledare för forskningsplattformen Verk-
samhetsutveckling i Samverkan (FPVIS) vid 
Högskolan Kristianstad. Förutom Jens har 
också Alina Lidén och Marina Jogmark vid 
olika tidpunkter varit verksamma i MUSA:s 
projektgrupp från HKR.

Linnéuniversitetet: Valdete Hashani, 
samverkansrådgivare och delprojektledare 
för MUSA. Tidigare var Anders Svalin del-
projektledare för projektet. Malin Henriks-
son vid LNU tog fram ett tidigt kunskaps-
underlag i projektet.

Luleå tekniska universitet: I MUSA- 
projektet har samverkansstrategerna,  
Marita Holst (2018-2020), Pernilla Tingvall 
(2019-2020) och Anna Asp (2020) represen-
terat Luleå tekniska universitets tillsammans 
med pedagog/utbildare Emma Videhult 
Lagerstedt (2018-2020) och Helena Lilja 
publikchef/publikansvarig (2018) från  
Teknikens Hus.

Mälardalens högskola: I MUSA projektet 
arbete har docent Christine Gustafsson och 
processledare Emma Mossberg representerat 
Mälardalens högskola och samverkans-
arbetena Samhällskontraktet.

Därtill har ytterligare medarbetare bidra-
git indirekt till utvecklingen av metodiken 
genom arbete inom samverkansarenorna vid 
respektive lärosäte. 


