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Abstract 
This master thesis examines what Sweden’s third largest municipality Malmö want to achieve with 

the research policy they conduct and how the execution of the policy is organised. The intention is 

also to explain which factors that limits the city’s organisation of the policy. The thesis is based 

around a case study design and the methodology used to collect the empirical evidence is both a 

qualitative document study and an interview study.  

The thesis concludes that the aim of the research policy is to help the cities administrations to use 

evidence based methods, help the city to achieve a sustainable development, test new social 

inventions and make the city an attractive employer. The research policy also has a cognitive aim, 

namely to in cooperation with other societal actors produce knowledge that could solve complex 

societal problems.  

Malmö city is internally organising the research policy in a pluralistic fashion which entails that the 

policy is enacted decentralised in the various administrations. The externally organisation of the 

research policy is directed towards the Swedish stat and different universities.  

The third and last conclusions of this thesis is that Malmö city must consider both legal in the form 

of the Public Procurement Act. The city also must consider economic limitations both in form of 

project costs but also since the cities research policies are dependent on external financing. The 

current political and economic institutions also limit the design and execution of the research 

policy.  

Keywords: Research policy, Municipality’s, Malmö  
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1.Inledning  

1.1 Ämnesval 

I Sverige har forskningspolitiken varit högprioriterad under flera decennier då den betraktas som en 

av förutsättningarna för att Sverige som nation i framtiden fortfarande kan vara konkurrenskraftig, 

innovativ och attraktiv. Detta har bidragit till att de svenska universiteten och högskolorna vid 

internationella jämförelser erhållit jämförelsevis mycket resurser allokerat till forskning (Benner & 

Sörlin, 2015, s. 5). Att bedriva forskningspolitik har i Sverige traditionellt varit ett av statens många 

kompetensområden, men sedan 1990-talet har flera andra aktörer ökat sitt inflytande över den 

forskning som produceras vid de svenska universiteten och högskolorna. Såväl näringslivet som den 

Europeiska unionen har blivit mer betydelsefulla forskningsfinansiärer men även subnationella 

aktörer så som regioner och kommuner har ökat sitt stöd till forskningsverksamhet (Hyenstrand, 

Fröberg, Karlsson, & Lundberg, 2008, s. 18). Denna uppsats kommer att behandla kommunernas 

agerande som forskningspolitiska aktörer.  

Även om de svenska kommunernas finansiering inte storleksmässigt kan mätas med den 

finansiering av forskning som den svenska staten och den Europeiska unionen bedriver, är de 

viktiga lokala samverkanspartners till lärosätena. Sjuttio procent av kommunerna har någon form av 

samarbete med ett eller flera av de svenska lärosätena, samtidigt som allt fler kommuner väljer att 

inleda sådana samarbeten eller börja finansiera forskning via andra metoder. Den enskilt viktigaste 

samarbetspartnern för dessa kommuner är det lokala lärosätet som därmed erhåller en majoritet av 

de resurser som kommunerna avsatt till forskningspolitiken. Majoriteten av de resurserna som 

kommunerna allokerar till de lokala lärosätena används för att finansiera studier, doktorander och 

professurer (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008, s. 7). Trots att en majoritet av de svenska 

kommunerna ägnar sig åt någon form av forskningspolitik och att de årligen allokerar hundratals 

miljoner kronor till detta politikområde, så har den kommunala forskningspolitiken beskrivits som 

de ”okända forskningsmiljarderna”. Den främsta anledningen till att den kommunala 

forskningspolitiken inte är särskilt väldokumenterad är att det finns en avsaknad av en central aktör 

som samordnar och dokumenterar de enskilda forskningsstöden, samtidigt som detta politikområde 

inte generat intresse från akademi och massmedia (Tydén, 2002, s.154). Studier av kommunal 

forskningspolitik är därmed av statsvetenskapligt intresse då finns det även en avsaknad av enskilda 

fallstudier om hur de svenska kommunerna agerar vid utförandet av forskningspolitiken (Persson & 

Syssner, 2015, ss. 30-31). 
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Ur ett statsvetenskapligt perspektiv är även kommunal forskningspolitik ett intressant 

forskningsområde då detta politikområde inte är en del av den obligatoriska kommunala 

kompetensen (Sveriges Riksdag). En undersökning av hur en enskild kommun väljer att bedriva 

forskningspolitik skulle därför ge förståelse om varför de svenska kommunerna väljer att allokera 

resurser till ett icke obligatoriskt politikområde. Kommunal forskningspolitik är ett bra exempel på 

detta då en majoritet av de svenska kommunerna bedriver någon form av forskningspolitik, 

samtidigt som allt fler kommuner väljer att prioritera detta område. En sådan studie av kommunal 

forskningspolitik blir även relevant då de kan sammanlänkas med teoretiska ramverk likt Jon 

Pierres som syftar till att förklara vad som begränsar kommunal politikutövning, för att se om den 

kommunala forskningspolitiken styrs av liknade begränsningar trots att det inte traditionellt är ett av 

kommuners kompetensområden.  

Forskningspolitiken är även ett område med ökad relevans för statsvetenskaplig forskning då den 

blivit en central del i den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen. Forskningens ökade betydelse 

inom den sociala och ekonomiska utvecklingen har även ökat intresset för styrning av forskningen 

så att maximal samhällsnytta med den forskning som produceras kan uppnås. Vilket gör att ökad 

politisering av forskningen alltså kommer att vara en trolig utveckling som en konsekvens av denna 

ökande betydelse för samhället (Benner, 2001, ss. 11-12). Denna bild av forskningspolitikens ökade 

samhälleliga betydelse bekräftas av en SKL studie som påvisar att det finns ett ökat intresse hos de 

svenska kommunerna att tillskriva detta politikområde ökad prioritet (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2008, s. 7). Studier av detta politiska fenomen är alltså av hög statsvetenskaplig relevans 

då det är ett politikområde som kommer att ha ökad betydelse för den samhällsutvecklingen i 

Sverige inom en snar framtid.  

Kommunernas forskningspolitik kan inte ses som en isolerad politisk handling då kommunerna för 

att utföra sin politik behöver samverkan med en annan offentlig organisation, vanligtvis ett lärosäte. 

Den kommunala forskningspolitiken samverkar även ofta med andra offentliga organisationer både 

statliga och regionala. Studier av enskilda kommuners forskningspolitik möjliggör därför för en 

ökad förståelse för hur och varför offentliga organisationer väljer att samverka, eller varför 

samverkan mellan offentliga organisationer inte existerar.   

Den naturliga samverkanspartnern för de svenska kommunerna är det närmaste lokala lärosätet som 

erbjuder kommunen tillgång till akademisk kunskap samt forskningsmöjligheter som för 

kommunens egna verksamheter inte kan möjliggöra (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008, s. 
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7). För att ta till vara dessa kunskaper och nyttja samverkan maximalt krävs det att kommunen 

inrättar nya organisationer som tar tillvara på denna möjlighet. En fallstudie av en enskild kommuns 

agerande skulle möjliggöra för en förståelse både av vilka organisationsstrukturer som kommunerna 

skapar men även varför organiseringen sker på ett specifikt sätt.   

Denna uppsats ämnar vara en studie av en enskild kommuns forskningspolitiska agerande och valet 

föll på Malmö stads forskningspolitiska agerande. Det som gör Malmö stad till ett intressant 

studieobjekt är inte endast att det finns en avsaknad av tidigare forskning kring kommunens 

agerande som utförare av forskningspolitik, utan även för att Malmö är ett intressant exempel på hur 

en kommun använder forskningspolitik för att lösa de utmaningar den står inför. I mitten av 1990-

talet led Malmö stad av Sverige högsta arbetslöshet och stora ekonomiska bekymmer, då staden 

varit beroende av industriverksamheter som i allt större utsträckning valt att förlägga sin produktion 

på andra platser. För att lösa dessa problem ansåg kommunledningen att en omvandling av staden 

från en industristad till en ”kunskapsstad” var nödvändigt. Malmö högskola spelade en central roll i 

denna strategi, men även andra typer av forskningspolitiska satsningar ansågs mycket viktiga 

(Vinnova, 2013, s. 15). Malmö stad anser att en prioritering av forskningspolitiken är nödvändig då 

den möjliggör för en transformation av staden till en mer hållbar stad (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 

2014, s. 1). Studier av stadens forskningspolitiska agerande blir då staden tillskriver ett icke 

obligatoriskt politikområde stor prioritet, samt ser det som en lösning på för vad som för 

kommunernas är komplexa samhällsproblem. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Denna uppsats har tre delsyften. För det första att bidra med kunskap om vilka motiv och 

förväntningar som gör att Malmö stad väljer att prioritera detta politikområde som inte tillhör den 

obligatoriska kommunala kompetensen. För det andra att försöka besvara hur stadens förväntningar 

och mål med forskningspolitiken omsätts till praktisk implementering av politik, genom att 

undersöka hur staden valt att organisera utförandet av forskningspolitiken. För det tredje till att 

förstå hur utförandet och organiseringen av forskningspolitiken inte endast är beroende av de mål 

och förväntningar som finns inom kommunen utan även hur externa och interna begränsningar 

formar stadens utformning av forskningspolitiken.   
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Utifrån dessa delsyften ämnar uppsatsen besvara följande frågeställningar:  

- Vilka mål förväntas stadens forskningspolitik uppnå?  

- Hur har staden organiserat utförandet av forskningspolitiken för att uppnå sina mål?  

- Vilka begränsningar formar stadens mål och organisering av forskningspolitiken? 

1.3 Disposition  

I nästkommande kapitel kommer uppsatsens metodologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt 

att presenteras. I uppsatsens tredje kapitel kommer uppsatsens teoretiska ansatser samt tidigare 

forskning om andra kommuners forskningspolitiska agerande att presenteras, som sedan kommer att 

användas för att möjliggöra för en kategorisering av empirin. Uppsatsens fjärde kapitel kommer 

innehållen de empiriska resultaten, som sedan kommer att analyseras mot de teoretiska perspektiven 

i uppsatsens femte kapitel. Det sjätte och avslutande kapitalet kommer att innehålla uppsatsens 

slutsatser samt en generell diskussion om uppsatsen och dess resultat.  
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2. Metodologi  

I detta uppsatsen andra kapitel kommer forskningsdesignen samt de metodologiska 

utgångspunkterna att presenteras. Dessutom så kommer en diskussion kring uppsatsens 

operationaliseringar, reliabilitet och validitet föras samtidigt som de avgränsningar som utgör 

uppsatsens undersökningsramar även beskrivs.  

2.1 Forskningsdesign 

Då denna uppsats syftar till att bidra med kunskap om och analysera Malmö stads 

forskningspolitiska agerande, samt vilka mål och motiv som ligger till grund för driften av en 

forskningspolitik. Så bör uppsatsens design bäst beskrivas som en fallstudie av ett enskilt fall som 

har flera inbakade analysenheter, där den forskningspolitik som staden bedriver som är den primära 

analysenheten (Yin, 2009, s. 46). De inbakande analysenheterna utgörs av Malmö stads olika 

förvaltningar, samverkansorgan eller liknande organisationer. Då stadens forskningspolitik bedrivs 

decentraliserat av de kommunala verksamheterna och förvaltningarna (Persson & Syssner, 2015, s. 

26). Två huvudsakliga faktorer gör denna design speciellt applicerbar i detta fall, den första av 

dessa är att denna design är lämpad att använda i fall där ämnesområdet är relativt outforskat och 

där det finns en avsaknad av tidigare forskning kring den primära undersökningsenheten. Men 

denna typ av fallstudie är även lämplig vid analyser av offentliga organisationers agerande då de 

ofta har organisationsstrukturer där det finns en eller flera underenheter som antingen verkställer 

utförandet eller påverkar hur politiken utförs. (Yin, 2009, ss. 2, 48-49). Denna design blir lämplig 

då Malmö stad utvecklat en sådan organisationsstruktur.  

Då det finns fler underenheter skulle det vara möjligt att istället designa uppsatsens som en analys 

av flera fall och då behandla de enskilda delarna i förvaltningen som enskilda fall av 

forskningspolitik. Men risken med att sådant upplägg är att en eventuell rödtråd som håller ihop de 

olika förvaltningsdelarna och som resulterar i att om det finns en klar strategi för hur 

forskningspolitiken bedrivs, skulle förbises (Yin, 2009, ss. 48-49).  

Analysen av Malmö stads forskningspolitik i denna uppsats beskrivs bäst i vad Yin benämner som 

ett explorativt eller avslöjande fall. Detta innebär inte att detta är ett forskningsområde som i denna 

studie för första gången blivit tillgängligt att studera utan att möjligheten till liknande studier har 

funnits men att de inte genomförts. Yin nämner beskriver att en explorativ fallstudie av ett enskilt 

fall är en lämplig design om det finns en avsaknad av fallstudier som behandlar det undersökta 

fenomenet, vilket gör en empirisk genomgång relevant (Yin, 2009, ss. 48-49). Persson och Syssner 
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bekräftar att undersökningar av den kommunala forskningspolitiken uppfyller dessa krav, då de 

påpekar att deras studie bör följas av andra där det huvudsakliga fokuset som bygger på ett 

utförligare empiriskt material för att förstå framväxten av den kommunala forskningspolitiken som 

delvis är outforskad (Persson & Syssner, 2015, ss. 30-31). Vid skrivande stund finns det likaså en 

avsaknad av studier som berör Malmö stads forskningspolitiska agerande vilket gör att en fallstudie 

med ett explorativt syfte blir en lämplig metod. 

Avsaknaden av tidigare studier av stadens forskningspolitik gör att det vid tidpunkten för 

uppsatsens skrivande inte presenterats några resultat av tidigare genomförd forskning tyder på att 

Malmö stad skulle agera vid utförandet av sin forskningspolitik annorlunda än de kommunerna som 

tidigare undersöks. Kombinera detta med att detta är ett allt vanligare politikområde där 

kommunerna tycks agera relativt likartat som jag beskrev i föregående kapitel, så skulle det vara 

fullt möjligt att argumentera för att Malmö stads forskningspolitik snarare bör behandlas som ett 

idealtypiskt fall. Det första skälet till att jag fortfarande valde att klassificeras denna studie som en 

explorative eller avslöjande fallstudie är avsaknaden av tidigare fallstudier av staden agerande, 

vilket gör att det inte går att på förhand fastslå att Malmö stad bedriver en forskningspolitik som 

kan klassificeras som idealtypisk. Dessutom så skulle uppsatsens resultat från början vinklas om jag 

utgick från att staden agerar idealtypiskt eller om jag valde att arbete med det som en hypotes, då 

detta omedvetet skulle förvränga tolkningen av det empiriska materialet. Något som gör att jag 

skulle riskera att förbise tecken på att stadens utförande av forskningspolitiken inte liknar andra 

kommuners agerande.  

2.2 Materialinsamling  

Den huvudsakliga materialinsamlingsmetoden i denna uppsats är en Esaiasson m.fl. väljer att 

benämna som en kvalitativ textanalys, författarna skiljer då på två övergripande idealtyper av 

kvalitativa textanalyser de systematiserad och kritiska. Eftersom denna uppsats syftar till att 

undersöka till varför och hur forskningspolitik bedrivs sannare än vilka effekter utförandet av 

politiken skapar så beskrivs materialinsamlingsmetoden bäst som en systematiserad kvalitativ 

textanalys (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 211). 

Esaiasson m.fl. väljer även att dela upp de systematiserad undersökningarna i tre underkategorier, 

klargörande, ordnande samt klassificerande. Denna uppsats sorteras lämpligast in under 

undersökningar av klargörande karaktär då syftet är att beskriva och klargöra vilka mål och 

förväntningar som ligger till grund för den forskningspolitik som Malmö stad utför samt vilka 
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organisatoriska uttryck arbetet mot dessa mål generar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2012, s. 211). Det empiriska material som textanalysen grundas i är beslutsdokument, 

rapporter, utvärderingar och andra dokument som producerat av antingen Malmö stad, något av 

lärosätena staden samverkar med eller någon annan för studien central aktör. Innehållet i dessa 

dokument kommer sedan att bearbetades och den väsentliga empiri som besvarar uppsatsens 

frågeställningar kommer att klargöras samt presenteras i det femte kapitel. Merparten av dessa 

dokument inhämtades från staden och lärosätenas digitala arkiv via deras hemsidor, de dokument 

som inte finns tillgängliga digitalt har antingen begärts ut eller så har uppsatsens informanter givit 

mig dessa dokument.  

För att få en djupare och mer detaljrik beskrivning av Malmö stads forskningspolitik, något som är 

speciellt nödvändigt vid fallstudier av enskilda fall likt denna, kommer den systematiserande 

textanalysen att kompletteras med flera kvalitativa intervjuer. Anledningen till att dessa två 

insamlingsmetoder valdes tillsammans beror på att de kompletterar varandras svagheter på ett 

förträffligt sätt. Den kvalitativa textanalysen kommer att användas för att insamla uppsatsens 

empiriska grund och utgöra majoriteten av den presenterande empirin. Intervjuerna kommer att 

komplettera denna grund genom att både fördjupa det empiriska datamaterialet och bidra med 

information som inte återfinns i skriftlig form.   

Intervjumetoden kommer som jag redan beskrivit att bestå av vad Yin beskriver som kvalitativa 

intervjuer, denna typ av intervjuer valdes ut då de möjliggör för en mer samtalsliknande intervju. 

Detta är optimalt för denna typ av studie då personer i olika delar av Malmö stads organisation och 

förvaltning intervjuas, som bedriver och utövar forskningspolitik i olika kontexter. Denna form av 

mindre strukturerade intervjuerna möjliggör för större hänsyn till sådana kontexter samt 

uppfångandet av information och kontexter som för mig som intervjuare inte är givet på förhand. 

Intervjuernas struktur kommer att utgå från en intervjuguide (se bilaga 1) som fungerar som en 

konversationsguide utefter den information som för mig som intervjuare är givet på förhand. 

Eftersom även en företrädare för Malmö högskola intervjuades så uppstod behovet av att skapa en 

andra intervjuguide (se bilaga 2), då frågorna behövdes skrivas om så de utgick från högskolans 

perspektiv. För att möjliggöra en jämförelse mellan de både protokollen så berör de samma frågor 

och teman. Den uppenbara skillnaden mellan de två protokollen är att det andra istället utgår från 

högskolans perspektiv och bör främst ses som en omskrivning. Frågorna i de båda intervjuguiderna 

är av öppen karaktär vilket gör att de inte kan besvara med endast ja eller nej, detta möjliggör för 

uppfångandet av oväntade svar samt utförligare beskrivningar av kommunens forskningspolitik 
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(Yin, 2011, ss. 134-138). Eftersom syftet med denna studie är att behandla och inhämta kunskap om 

hur Malmö stad bedriver sin forskningspolitik, kommer de intervjuade personerna att behandlas 

som informanter. Vilket innebär att intervjupersonen betraktas mer som ett vittne om hur 

verksamheten fungerar, något som är speciellt användbart vid studier av hur organisationer arbetar 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, ss. 257-258). 

Eftersom intervjupersoner betraktas som informanter bygger kommer urvalet att ske med hjälp av 

centralitetsprincipen, vilket innebär att de utvalda intervjupersonerna motiveras med att de är 

centrala aktörer i antingen Malmö stad, ett lärosäte eller någon av länkorganisationerna som binder 

samman de två aktörerna. Samtidigt som de har kunskap om de frågeställningar som denna uppsats 

ämnar besvara. Denna urvalsprincip är helt beroende av min som författares förförståelse av de 

organisationer jag ämnar undersöka, vilket gör att det finns en uppenbar risk att jag missar att 

intervjua en eller flera centrala aktörer. Vilket i sin tur kan ha stor inverkan på det resultat som jag 

ämnar presentera. För att minimera denna risk kommer ett snöbollsurval att tillämpas, vilket innebär 

att den intervjuade/tillfrågande personen kommer att ombes ge förslag på andra personer att 

intervjua (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, ss. 258-259). Ett mer slumpmässigt 

urval av respondenter är svåruppnåeligt då de personer som innehar relevant kunskap om detta 

område är relativt få, så för att få tillgång till den kunskap dessa individer innebär är 

centralitetsprincipen nödvändig. Den initiala kontakten med informanterna skedde via e-post då en 

intervjuförfrågan skickades ut, i de fall där personen inte återkom skickades en påminnelse ut via e-

post och eller telefon.  

Sammantaget så återfinns det fem informanter i denna uppsats, som alla innehar olika befattningar 

inom Malmö stad eller Malmö högskola. Informanterna utgörs av ett kommunalråd vid Malmö stad, 

två tjänstemän vid Malmö stad varav en av dessa slutade arbete inom staden hösten 2016 för att 

driva egen konsultfirma, en fil.dr. vid Malmö högskola samt en tjänsteman vid 

samverkansorganisationen ISU som staden och högskolan samfinansierar. Som jag nämnde i 

ovanstående stycke så skedde urvalet av dessa informanter med hjälp av centralitetsprincipen. Det 

bör noteras att ytterligare tio personer tillfrågades, men dessa ville inte ställa upp för intervjuer.  

Informanternas namn kommer att delvis anonymiseras genom att de kommer att endast presenteras 

med den titel som de innehar och vilken verksamhet de tillhör. Det finns två huvudsakliga 

anledningar till detta beslut, varav den först av dessa är att några av informanterna begärde att inte 

presenteras med fullständigt namn samtidigt som de godkände att presenteras med titel och för att få 
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till en enhetlig bild så anonymiserades alla. Den andra anledningen till detta beslut är att de 

intervjuade personerna i denna uppsats behandlas som informanter istället för respondenter vilket 

gör att deras personliga upplevelser inte är det centrala utan att det istället behandlas som ett vittne 

för hur i detta fall forskningspolitiken organiseras (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 

2012, ss. 257-258). 

2.3 Operationalisering, reliabilitet och validitet  

Forskning är ett begrepp av central betydelse för denna uppsats då jag syftar till att undersöka varför 

Malmö stad vill bedriva en politik som påverkar forskning samt hur staden väljer att organisera 

utförandet av denna politik. I sin bredaste definition benämns forskning som sökandet efter 

kunskap, men för att göra begreppet mer tillämpbart kommer OECD:s snävare definition att 

tillämpas i denna uppsats. De indelar begreppet forskning i tre olika idealtyper grundforskning, 

tillämpad forskning samt utvecklingsarbete. Grundforskning innebär att det inte finns en klar 

användning för den forsknings som produceras men den har trots detta ett akademiskt värde då den 

ofta berör outforskade ämnen. Tillämpad forskning är forskning med ett utpekat 

tillämpningsområde och som ofta utförs inom en snäv tidsperiod. Utvecklingsarbete är 

användningen av tidigare producerade forskningsresultat för att skapa nya eller förbättrade resultat 

(OECD, 2015, ss. 365-366). 

Mitt val att använda OECD:s omfattande definition av forskning påverkar vilken definition av 

forskningspolitik som jag kan använda mig av, eftersom den innehåller delar likt utvecklingsarbete 

som inte kan kvalificeras som forskning i en rent akademisk definition. Detta gör att antalet möjliga 

definitioner bli färre då definitioner likt Benners som definierar forskningspolitiken som: ”de 

ansträngningar som stater gör för att utveckla den akademiska forskningen och sprida dess resultat 

i samhället” (Benner, 2001, s. 20), inte kan appliceras i denna uppsats då den endast inbegriper 

forskning av ren akademisk natur. Istället kommer en liknande definition av begreppet 

forskningspolitik användas nämligen den definition som Persson och Syssner presenterar: ”Med 

forskningspolitik menas här offentliga ansträngningar för att stödja (initiera, finansiera, utveckla 

m.m.) forskning samt sprida dess resultat i samhället ” (Persson & Syssner, 2015, s. 11).  

Fördelen med att applicera denna definition av forskningspolitik är att den är till skillnad från 

Benners definition är anpassad för den forskningspolitik som kommuner bedriver istället för att 

inneha ett fokus på den statliga politiken, den stämmer även i högre grad överens med OECD:s 

definition av forskning. Den andra uppenbara fördelen med att använda Persson och Syssners 
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definition är att den gör uppsatsens resultat jämförbara med redan existerande svenska forskningen 

om kommunerna som forskningspolitiska aktörer då den tar i beaktning andra aspekter än bara ren 

akademisk forskning. Denna definition bör även ses som fördelaktig då dess bredd gör att alla 

politiska styrmedel ses som ett uttryck för forskningspolitik så länge de på något sätt påverkar 

forskningen. Detta innebär att de lagar, förordningar, rekommendationer, budgetbeslut samt de avtal 

som staden upprättar i syfte att sprida eller utveckla den akademiska forskningen ses som ett uttryck 

för kommunal forskningspolitik (Persson & Syssner, 2015, s. 11). 

Uppsatsens interna validitet påverkas då jag inte direkt kan observera utförandet av den 

forskningspolitik som Malmö stad har bedriver och hur de har bedrivit den tidigare. För att öka den 

interna validiteten och komma så nära utförandet av forskningspolitiken, kommer denna studie 

endast att grundas på källor från staden eller de lärosäten de bedriver samverkan med. Detta innebär 

i praktiken att sekundära källor så som tidningsartiklar, nyhetsinslag och andra intervjuer kommer 

att lämnas utanför denna uppsats, till förmån för de intervjuer jag själv genomför samt de dokument 

som de berörda aktörerna producerat. För att uppnå hög intern validitet kommer jag även att 

applicera breda teoretiska resonemang om hur forskningspolitik kan bedrivas, vilket möjliggör för 

uppfångandet av variationer i hur Malmö stad bedriver sin forskningspolitik. Att ha ett brett 

uppfångningsområde möjliggör då för en bättre beskrivning av den forskningspolitik som bedrevs, 

vilket gör att jag kommer närmare utförandet (Yin, 2009, ss. 42-43). 

Uppsatsens externa validitet, nämligen förmågan att generalisera uppsatsens slutsatser samt 

applicera dem på andra kommuner som bedriver forskningspolitik. Möjligheten att genomföra 

sådana generaliseringar är begränsat i denna uppsats då den är designad som en studie av ett enskilt 

fall av forskningspolitik. Detta betyder dock inte att inga generaliseringar kan genomföras från 

fallstudier baserade på ett enskilt fall, det viktiga är att detta inte av automatik bör betraktas som 

representativitet och att andra fallstudier av forskningspolitik därmed skulle generera samma 

resultat. Detta blir extra viktigt i studier likt denna där fallets representativitet eller särdrag inte kan 

urskiljas på förhand. Däremot kan man utifrån denna typ av fallstudier enligt Yin fortfarande 

genomföra analytiska generaliseringar. Detta innebär att i detta fall att man generaliserar till teori, 

vilket innebär att under de teoretiska förhållanden som presenteras i uppsatsens nästa kapitel är en 

viss typ av slutsatser giltiga. Om sedan samma teorier appliceras på andra fall av kommunal 

forskningspolitik är generalisering till dessa fall alltså möjliga (Yin, 2009, ss. 43-44). Detta innebär 

att uppsatsen får ett induktivt förhållningssätt till förhållandet mellan empiri och teoretiska 

perspektiv, generaliseringen sker från empirin till teorin. Det induktiva förhållningssättet innebär 
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även att det resultat som presenteras i denna uppsats styrs främst av den empirin som insamlas via 

både den kvalitativa textanalysen och samtalsintervjuerna, i någon mening blir därför resultatet 

mindre färgat av den teori som appliceras och därmed mer opartiskt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

& Wängnerud, 2012, s. 276). 

Möjligheten att replikera fallstudier och därmed uppnå en hög reabillitet, försvåras av att det inte 

finns en klar mall för hur fallstudierna bör utföras. Istället varierar utförandet mellan fallstudier av 

samma fall, vilket beror på att olika metoder kan användas för att studera samma fenomen. För att 

uppnå hög reliabilitet i denna uppsats och möjliggöra för repliknation av uppsatsens resultat, 

kommer jag att utförlig dokumentera mitt insamlande material (Yin, 2009, s. 45). De dokument som 

utgör ena halvan av uppsatsens empiri beskrivs i uppsatsens litteraturförteckning. De intervjuer som 

utgör empiri är naturligt svårare att dokumentera, då de bygger på samtal. För att möjliggöra för 

repliknation kommer intervjuerna om informanten tillåter spelas in för att sedan transkriberas.   

2.4 Avgränsningar  

Även om Persson och Syssners definition av forskningspolitik är omfattande och kan innefatta 

många olika politiska handlingar, finns det även vissa handlingar som i denna uppsats inte kommer 

att klassificeras som kommunal forskningspolitik. Det handlar främst om politik som inte har en 

direkt inverkan på forskningspolitiken så som infrastruktursatsningar vid universiteten, 

studentbostäder samt studentarbeten, då de snarare bör ses som förutsättningar för denna politik 

eller mer indirekta handlingar av den.  

Malmö stad samverkar med flera lärosäten både i Sverige men även internationellt, intervjuer med 

företrädare för alla dessa lärosäten är inte möjligt att genomföra med de ekonomiska och 

tidsmässiga resurser som existerar för att genomföra detta arbete. Eftersom uppsatsens huvudsakliga 

fokus är stadens motiv samt hur denna politik utförs så minskar behovet av intervjuer med 

företrädare för lärosätena. Undantaget till detta är att en företrädare för Malmö högskola finns med 

som informant i denna uppsats, eftersom Malmö högskola är det lärosäte som har den mest 

omfattande samverkan med staden. Att genomföra en intervju med företrädare för högskolan gav 

mig insyn i hur staden väljer att förhålla sig till sin främsta forskningspolitiska samverkanspartner.  

Politik är överlag något som är i ständig förändring och det gäller även den forskningspolitik som 

bedrivs i Malmö stad. Denna uppsats måste därför avgränsas ur ett tidsperspektiv, jag kommer 

därför att fokusera på den aktuella forskningspolitiken som bedrivs i stadens verksamheter idag och 

inte ge en historisk överblick. Ett undantag till denna hållning är kommissionen för ett socialt 
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hållbart Malmö som presenteras i uppsatsens femte kapitel, då arbetet med denna kommission 

avslutades år 2014. Anledningen till att denna kommission tas upp trots att arbetet avslutades för tre 

år sedan är dels omfattningen och hur tydlighet den kännetecknar Malmö stads forskningspolitik. 

Men även för att denna kommission ligger till grund för mycket av det forskningspolitiska arbete 

som staden bedriver i dag.  

En annan fråga om aktualitet som berör denna uppsats är Malmö högskolas upptagning till 

universitetsstatus, något som är planerat att ske den första januari 2018. Denna förändring förväntas 

stärka högskolans möjligheter att bedriva avancerad forskning men även ge mer resurser till 

forskarutbildningen (Löndahl Bechmann, 2016). Eftersom denna uppsats författas under våren 2017 

kommer lärosätet att benämnas som Malmö högskola då denna förändring ännu inte implementeras. 

Samtidigt som spekulationer om förändringar i samverkan med Malmö stad till följd av högskolans 

ökande resurser de inte kommer att beröras, om det inte redan finns fastslagna beslut som berör 

eventuella sådana förändringar.  

En viktig avgränsning i denna uppsats är jag inte ämnar genomföra en invertering av alla 

forskningspolitiska handlingar som Malmö stad utfört, istället ämnar denna uppsats redogöra för de 

övergripande målen och organisationsstrukturerna. Vilket innebär att de forskningspolitiska 

handlingarna som beskrivs bör betraktas som exempel på dessa mål och organisationsstrukturerna. 

2.5 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis så beskrivs denna uppsats bäst som en fallstudie av ett enskilt explorativt fall 

av kommunal forskningspolitik som har flera inbakande analysenheter. Uppsatsens 

materialinsamling sker främst via en kvalitativ textanalys som kompletteras med flera 

samtalsintervjuer, samtidigt som uppsatsens förhållningssätt till förhållandet mellan teori och empir 

är induktivt.  
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3. Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

Detta kapitel ämnar utgöra en beskrivning av de teoretiska perspektiven som i uppsatsens femte 

kapitel används som analysverktyg på uppsatsen empiri. De teoretiska perspektiven som presenteras 

i detta kapitel ämnar belysa kommunernas möjligheter och begränsningar när det kommer till att 

skapa forskningspolitiska organisationsstrukturer, något som är relevant för uppsatsens 

frågeställningar. Men kapitlet ämnar även att redogöra för den tidigare forskning som genomförts 

kring kommunal forskningspolitik och kommunala FoU-enheter, för att belysa hur de mål Malmö 

stad har med att bedriva forskningspolitik förhåller sig till andra kommuners målbilder.  

3.1. De svenska kommunerna som forskningspolitiska aktörer. 

Detta avsnitt ämnar ge en överblick över de svenska kommunernas forskningspolitiska agerande 

och då främst utifrån vilka mål och värderingar som göra att de i allt större utsträckning ser 

forskningspolitiken som ett viktigt område att prioritera. Dessutom syftar detta avsnitt även att ge 

en överblick över kommunala tidigare forskning om de FoU-enheter som är en viktigdel i den 

kommunala forskningspolitiken.  

3.1.1 Kommunernas ökade betydelse som forskningspolitiska aktörer. 

Trots att kommunal forskningspolitik är ett relativt outforskat område inom statsvetenskapen, så 

finns det ett antal studier som inventerar och analyserar andra svenska kommuners 

forskningspolitiska agerande. Slutsatserna från projekt genomförda av Vinnova och SKL (Sveriges 

kommuner och landsting) har visat att forskningspolitiken är ett politikområde som allt fler 

kommuner finner det intressant att investera pengar i. Överlag utgör de kommunala bidragen en 

relativ liten del av den totala finansieringen av forskning och utveckling. Men deras andel av det 

totala stödet ökar kontinuerligt, då allt fler kommuner ser behovet av detta politikområde. Något 

som bekräftas av en enkätundersökning som besvarats av kommunchefer runt om i landet. Denna 

undersökning visar att cirka sjuttio procent av de svenska kommunerna idag har ett organiserat 

samarbete med ett eller flera lärosäten. Intresset för denna typ av politik berör främst 

forskningsområden som berör invånarnas hälsa och välmående, vilket bidragit till att majoriteten av 

FoU projekt tillfallit hälso- och sjukvården samt socialtjänsten (Sveriges kommuner och landsting 

och Dalarnas forskningsråd, 2010, ss. 6-8). 

År 2010 publicerade SKL rapporten ”Kommuner och universitet/högskolor i samverkan”, där en 

omfattande enkätundersökning kompletterades med fördjupade intervjuer om forskningspolitikens 

roll i fyra utvalda kommuner. Denna studie bidrog med klargörande om varför kommunerna finner 
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forskningspolitik allt mer attraktivt. Samverkan med det lokala lärosätet sker främst som ett sätt för 

att kommunen ska få en ökad attraktionskraft. Dessutom så ses det som en möjlighet att öka både 

arbets- och studiemöjligheterna i kommunen. En annan central faktor till att kommuner väljer att 

prioritera denna typ av politik är för att det finns en tro på att den ska stärka de redan existerande 

kommunala organisationerna. Genom att bidra med forskning specifikt anpassad för att 

implementeras i de kommunala verksamheterna (CKS och HELIX VINN Excellence Centre, 2010, 

s. 11). Denna beskrivning av de kommunala motiven verifieras av Persson och Syssner som menar 

att samarbetet med lärosätena ses som en möjlighet att stärka och utveckla kunskapen inom de egna 

organisationerna. Dessutom så skapar detta samarbete möjligheter för kommunen att uppfylla andra 

tillväxts- och utvecklingsmål (Persson & Syssner, 2015, s. 16).  

Även om motivet för enskilda kommuner är att stärka kommunens attraktionskraft så har 

kartläggningar av kommuners agerande visat att kommunerna ofta inte har en klar strategi för exakt 

hur detta ska ske. Istället sker utövandet av forskningspolitiken inom ett flertal områden utan en 

övergripande strategi, samtidigt som flera olika typer uttryck för politiken etableras (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2008, ss. 8-9). 

Den kommunala forskningspolitiken har även växt fram av en påtvingad nödvändighet, då staten 

som aktör i den globala ekonomin inte har tillräckliga resurser för att hålla nationen och därmed 

även regionerna konkurrenskraftiga. Statens oförmåga att skapa konkurrenskraftiga regioner beror i 

grunden på en förändring av ekonomin, som allt mer har lyft fram kunskap som drivkraften för 

tillväxt och utveckling. Det räcker inte endast för de svenska kommunerna att vara 

konkurrenskraftiga på en nationell nivå, utan ekonomins globalisering ställer även krav på 

kommunerna att vara konkurrenskraftiga gentemot andra internationella aktörer. Lärosätenas 

förmåga att skapa kunskap samt förmågan att knyta kontakter både internationellt och nationellt har 

gjort dem till en naturlig sammarbetespartner för kommuner som saknar förmågan att knyta dessa 

kontakter och producera den kunskap som är starkt knuten till den ekonomiskutveckling (Hudson , 

2006, ss. 388-389). Denna förändring av det ekonomiska systemet har även inneburit en förändring 

i synen på den kunskap som lärosätena producerar. Kunskap har förvandlats från en något allmänt 

som skulle skapa nytta för alla, till en vara som kan köpas för enskilda aktörer och som endast 

behöver skapa nytta för köparen. Denna förändring i synen på kunskap har öppnat upp marknaden 

för ökad extern finansiering av forskning, något som måste ses som grundförutsättningen för den 

kommunala forskningspolitiken (Melander, 2006, ss. 5-7). 
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För att uppnå målen med forskningspolitiken inleds samverkan främst med ett lokalt lärosäte, vilket 

gör att de lokala lärosätena eller andra lokala FoU enheter den enskilt största och viktigaste 

samarbetspartnern för den enskilda kommunen. Generellt så har satsningen på en kommunal 

forskningspolitik genererat positiva resultat i de enskilda kommunerna. Främst har satsningen 

genererat ny kunskap, nya mötesplatser samt en högre integrering av forskning i de dagliga 

verksamheterna. Flera studier påvisar dock att dessa positiva resultat är svåra att mäta och ofta 

bygger på en uppleves av situationen (Sveriges kommuner och landsting och Dalarnas 

forskningsråd, 2010, ss. 17-18). Dessutom finns det omfattade skillnader mellan hur kommunerna 

och lärosätena väljer att bedriva samverkan. Mindre kommuner väljer ofta att upprätta avtal med ett 

specifikt syfte med det lokala lärosätet. Samverkan i de större kommunerna är mer omfattande och 

berör flera olika områden och det är dessutom det inte ovanligt att samverkansavtal med flera 

lärosäten upprättas (Persson & Syssner, 2015, s. 26). 

Mer specifikt så utövar de enskilda kommunerna oftast forskningspolitiken genom att finansiera 

studier, professurer eller agera som studieobjekt för något lärosäte. Vilka positiva effekter som 

denna typ av politik innebär för kommunen är oftast inte klarlagt, dock anser en majoritet av de 

tillfrågade kommunerna i studien att det har varit positivt att samarbete med lärosätena. Dock ser 

kommunerna ett stort behov att ha en närhet till en akademisk miljö för att utveckla 

kommunspecifik kunskap. I de fall där en samverkan med det lokala lärosätet fallerat har det främst 

skett på grund av bristande intresse från någon av parterna eller på grund av att de tidsmässiga och 

ekonomiska resurserna inte finns att tillgå (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008, ss. 7-11).  

Tidigare genomförda studier påvisar även att ansvarsfrågan kring hur denna politik bör bedrivas och 

hur resursernas bästa ska allokeras, inte är helt oproblematiskt. Två olika beslutsmodeller har växt 

fram, den först är en där all kontroll finns politiskt främst genom att kommunstyrelsen är det 

beslutsfattande organet. Den andra modellen bygger på delad beslutsfattning mellan kommunen och 

lärosätet, där besluten fattas genom dialog. Den gemensamma nämnaren är att politiken bör i alla 

fall delvis ha kontroll över skatteresurserna och då helst genom beslut tagna i kommunstyrelsen 

(Persson & Syssner, 2015, ss. 29-30). Trots att denna politiska kontroll anses vara önskvärd så 

pekar flera studier på att den är svår att uppnå i praktiken. Vilken typ av samverkan som etableras är 

ett område som de kommunala tjänstemännen i mycket högre grad har inflytande över än 

politikerna. Tjänstemännen har ofta även större inflytande över vilken forskning som ges 

kommunaltstöd (CKL och HELIX VINN Excellence Centre, 2010, ss. 18-19). 
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3.1.2 De kommunala FoU-enheterna 

Ett av de mest framträdande delområdena i den kommunala forskningspolitiken är FoU-enheter 

(forskning och utveckling) som därmed blir är ett centralt begrepp i en uppsats likt denna. Då de 

kommunala FoU enheterna ofta inte är anslutna till något lärosäte utan bedrivs ofta som en 

självständig förvaltning inom kommunen, vilket gör att de är ett av kommunernas få egna verktyg 

för att bedriva forskningspolitik (Benner, 2001, s. 18). Eftersom de kommunala FoU-enheter ses 

som en viktig del i de kommunala verksamheterna så har dessa analyserats utförligt i akademiska 

sammanhang.  

Exakt hur FoU-enheter ska definieras är komplicerat då de inte arbetar på liknade sätt i alla 

kommuner samtidigt som det inte existerar en gemensam struktur för hur de ska organiseras in i 

kommunens verksamheter. Detta gör att definitionen av FoU-enheter ofta är ganska vag likt Mats 

Ekermos definition som beskriver de kommunala FoU-enheterna som: ”olika former av 

organisatoriska enheter, mer eller mindre formellt organiserade, som befinner sig någonstans i ett 

gränsland mellan en lokal/kommunal verksamhetsvärld och akademiska institutioner” (Ekermo, 

2002, s. 25). 

De kommunala FoU-enheternas ökade popularitet kan enligt Ekermo härledas till en förändring i 

relationen mellan kommunerna och den svenska staten. Välfärdsområdena som tidigare varit den 

svenska statens kompetensområde har i allt högre grad decentraliserats under slutet av 1900-talet, 

då de svenska kommunerna och regionerna fått ta över ansvaret för flera tidigare statliga 

välfärdstjänster. Decentraliseringen beskrives av Ekermo som ett resultat två förändringar varav den 

första var sämre ekonomiska förutsättningar som skulle lösas genom att kommunerna skulle 

effektivisera utförandet av välfärdstjänsterna. Den andra förändringen var ett ökat krav på att 

välfärden skulle anpassas efter lokala behov och därmed vara mer lämpad för den lokala 

befolkningens behov (Ekermo, 2002, ss. 210-211). Decentraliseringen har skapat en situation där 

kommunerna förväntas bedriva en välfärd som är både mer resurseffektiv och anpassad efter 

invånarnas behov vilket kräver kunskap om både effektiva utförande metoder och kunskap om de 

egna invånarnas behov, något som FoU-enheterna förväntas uppnå. (Ekermo, 2002, ss. 13-14) 

Förutom den kunskaps stärkande funktionen påvisar Ekermos undersökning av de svenska FoU-

enheterna att de generellt ses som lösningar på tre olika problem, resursknapphet, förändringar i 

välfärdssystemet samt en otillräcklighet inom akademin. Eftersom de kommunala verksamheterna 

ofta har begränsade ekonomiska resurser så har en av FoU-enheternas viktigaste uppgifter kommit 
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att bli att se till att kommunernas resurser används på ett effektivt sätt, genom att ta fram kunskapen 

och förbättra kompetensen i de kommunala verksamheterna (Ekermo, 2002, s. 144). 

Att bidra till att kommunens verksamheter klara omställningar och förändringar är även en viktig 

arbetsuppgift då speciellt välfärdsområdena ofta blir utsatta för förändringar, exempelvis genom 

förändrade arbetsmetoder, ökat krav på uppföljning och utvärdering samt ökade krav på samverkan. 

Det blir FoU-enheternas roll att i sådana förändringstider leda och utveckla kommunernas 

förändringsarbete så att kommunen lyckas genomföra denna övergång (Ekermo, 2002, s. 145). 

Den tredje och sista rollen som de kommunala FoU-enheterna har enligt Ekermo är att kompensera 

för akademins och lärosätenas otillräcklighet. Med detta åsyftas att lärosätena forskar för lite på 

ämnen som är intressanta för kommunerna samt att de gör det på fel sätt. Att lärosätena forskar på 

fel sätt innebär att de har för lite praktisk inriktning på sin forskning som är mer teoretisk inriktad 

vilket gör att den är svår att implementera i de kommunala verksamheterna. FoU- enheternas roll är 

att fylla behovet av en mer praktiskt inriktad forskning samt att översätta den forsknings som 

produceras vid lärosätena för att göra den implementeringsbar i kommunens verksamheter (Ekermo, 

2002, ss. 145-146). Detta resonemang styrks av Benner som tillägger att FoU-enheter ses som en 

central del av det offentligas organisationers styrning av forskning då det innebär en ökad politisk 

kontroll av forskningen samt möjliggör skapandet av mer kommunspecifik forskning (Benner, 

2001, s. 18). 

3.2 Forskningspolitikens organisering  

Detta avsnitt kommer att belysa de möjligheter som kommunerna har när det kommer till att 

strukturera och organisera forskningspolitiken både inom den egna organisationen men även i 

förhållande och samverkan med externa aktörer. Detta avsnitt ämnar ge den nödvändiga teoretiska 

grunden för att besvara uppsatsens andra frågeställning om hur Malmö stad väljer att organisera 

utförandet av forskningspolitiken. Genom att beskriva hur en kommun kan organisera utförandet av 

sin politik både internt i egna organisationer men även externt i förhållande till andra aktörer.  

3.2.1 Forskningspolitikens externa organisering. 

Detta avsnitt används för att analysera hur Malmö stad förhåller sig till de andra forskningspolitiska 

aktörerna så som staten och Region Skåne, men även hur relationen mellan Malmö stad och de 

lärosäten de samverkar med är organiserad. Eftersom forskningspolitiken är ett område där 

samverkan mellan politiska organisationer och lärosätena nödvändigt, så behövs detta perspektiv för 
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att ge en komplett bild över hur Malmö stad organiserar sin forskningspolitik och därmed att 

besvara uppsatsens andra frågeställning.  

Den kommunal politik utövningen har i allt större grad kommit att innebära en mer interaktiv 

styrning av samhället och en övergång från centralstyrning har skett. Med interaktiv styrning menas 

här att olika aktörer tillsammans skapar strukturer för beslutsfattande och styrning för att skapa 

lösningar på samhällsproblem som är så pass svårlösliga att politiken på egen hand inte klara av att 

effektivt lösa dem. Det är uppkomsten av sådana svårlösta samhällsproblem som gjort att allt fler 

offentliga aktörer ändrat styrform från centralstyrning till en mer interaktiv styrningsmodell som 

därmed blivit ett allt vanligare inslag inom den kommunala styrningen av verksamheter och den 

politik dessa verksamheter utför (Hedlund & Montin, 2009). 

Forskning och därmed forskningspolitiken som verkar som en styrning av forskningen kan inte 

analyseras utifrån en enskild aktörs perspektiv likt staten, Malmö stads eller något av lärosätena 

istället är detta en komplex process där styrningen sker i samspel mellan dessa aktörer. Anledningen 

till denna komplexa styrning av forskningen är att vetenskap och forskning i allt större utsträckning 

integrerats i alla delar av det svenska samhället, vilket innebär att forskningspolitiken bygger på 

normer och intressen från alla samhällets aktörer. Styrningen av forskningen bör idag därför ses 

som en form av interaktiv politisk styrning där ingen enskild aktör på egen hand kan kontrollera alla 

delar av beslutsprocessen. Sedan 1990-talet har utövningen och styrningen av den offentliga 

forskningsplikten samordnats i olika typer av nätverk, för att möjliggöra styrning och samordning 

av de heterogena aktörerna som vill och kan påverka denna politik (Benner, 2001, ss. 18, 228).  

Precis som jag beskrev i uppsatsens inledande kapitel så har forskningspolitik traditionellt varit ett 

av statens många ansvarsområden, men genom en kombination av ökade krav på större regional 

autonomi samt en förändring av det ekonomiska systemet genom en ökad globalisering av kapital 

har statens förmåga att bedriva denna politik minskat. Det ekonomiska systemet har inte endast 

genomgått en förändring via globaliseringsprocessen, utan genomgått en förändring från ett 

ekonomiskt system baserat på industriproduktion till ett system där kunskap och forskning ses som 

den centrala faktorn för ekonomiskutveckling. Dessa förändringar har även förändrat förhållandet 

mellan staten, regionerna och kommunerna, då regionerna och kommuner tagit allt större ansvar för 

den lokala ekonomiska utvecklingen, vilket har ökat kommunernas och regionernas betydelse som 

finansiär och utförare av forskning. Detta har suddat ut linjerna mellan tidigare åtskilda 

politikområden så som forskning, innovation, högre utbildning och ekonomi som nu allt oftare 
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hänger samman och används för att uppnå ekonomisk och socialutveckling på regional nivå (Perry 

& May, 2007, ss. 1040-1041). För att uppnå en sådan utveckling har kommunala aktörer skapat nya 

samverkansformer med näringsliv och lärosäten för att dra nytta drivkraft som kunskap är när det 

kommer till skapandet av välstånd (Perry, 2011, ss. 245-246). 

För att analysera detta nya politiska landskap krävs även nya perspektiv på den politiska styrningen, 

något som presenteras av Beth Perry och Tim May som utvecklat en modell för att förklara den 

relationen mellan staten och kommunerna. Deras modell bygger dock inte på forskning om svenska 

förhållanden utan istället på fallstudier från England, Frankrike, Japan, Tyskland och Finland. Trots 

detta anser jag att deras teoretiska resonemang och modeller är anpassningsbara till de svenska 

förhållanden som jag ämnar undersöka. Främst då Sverige likt dessa länder även påverkats av 

ekonomins globalisering och ökade fokus på kunskap samt forskning, men även för att den svenska 

staten som jag beskrev i uppsatsens inledning varit den aktör som bedrivit forskningspolitik men 

som i och med en ökad regionalisering och ökad autonomi för kommunerna nu inte är den enda 

forskningspolitiska aktören (Perry & May, 2007, s. 1045). Det teoretiska perspektiv som författarna 

beskriver benämns som en ”multi level governance-styrning” vilket innebär att de offentliga 

aktörerna måste försöka designa en politik som ser till att samverkan sker med aktörer som existerar 

både vertikalt inom den politiska organisationen men även horisontellt med både offentliga och 

privata aktörer (Perry & May, 2007, s. 1047). Detta begrepp kan därför liknas vid den mer 

interaktiva styrning och organisering som blivit allt mer pupulär i de svenska kommunerna.  

Perry och May noterade att de kommunala aktörernas forskningspolitiska agerande i relation de 

statliga utförandena av denna politik kan delas in fyra olika kategorier. Kommunerna kan antingen 

agera som en passiv aktör vilket innebär att de antingen agerar som en scen för den statliga 

forskningspolitiken eller som den implementerande aktören av statens politik. De kommunala 

aktörerna kan även anta ett aktivt förhållningssätt gentemot den forskningspolitiken som staten 

bedriver vilket innebär att de agerar som partner eller som självständig utförare av forskningspolitik 

(Perry & May, 2007, s. 1042). 

Den första av de två passiva förhållningssätten till den statliga politiken som de kommunala 

aktörerna kan anta är att endast agera som en scen där den statliga politiken implementeras. Detta 

innebär att den statliga forskningspolitiken implementeras hos de regionala aktörerna utan att de 

lokala politiska aktörerna är en del av beslutsprocessen, samtidigt som regionen ses som en del av 

ett större innovationsinstrument. Kommunerna kan även applicera ett andra passivt förhållningssätt 
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till den statliga forskningspolitiken genom att agera som en organisation för implementering. Vilket 

innebär att de kommunala förvaltningarna och politiken implementerar den politik som bedrivs och 

finansieras av statliga aktörer, enligt de mål och prioriteringar som beslutats på statlig nivå (Perry & 

May, 2007, s. 1042). 

Kommunala aktörer kan även applicera ett mer aktivt förhållningssätt till forskningspolitiken, den 

första av dessa är att agera i partnerskap. Detta innebär att de kommunala aktörerna på ett aktivt sätt 

tillsammans med statliga aktörer utformar den forskningspolitik som bedrivs, detta kan ske genom 

att men agerar som delfinansiär av projekt eller större satsningar på forskning och utveckling. Eller 

att kommunerna på andra sätt samverkan med staten för att utforma och utföra den forskningspolitik 

som bedrivs. Kommuner kan även agera som självständiga utförare av denna typ av politik, vilket 

innebär att regionala aktörer på egen hand väljer att finansiera forskning som är relevant för 

regionens utveckling. Detta sker ofta ihop med en av de kommunala aktörerna väljer att utveckla en 

regional strategi för forsknings och utvecklingspolitiken, för att uppnå en självständig 

forskningspolitik krävs det även ofta att nya organisationer, samverkansnätverk eller institutioner 

skapas, då denna politik traditionellt utförts av staten och att det därför finns en avsaknad av de 

nödvändiga instrumenten för att bedriva en sådan politik (Perry & May, 2007, s. 1042). 

Relationen mellan de kommunala och statliga aktörerna är endast en dimension av denna interaktiva 

styrning, Perry har även på egen hand utvecklat dessa resonemang för att även kunna appliceras på 

relationen mellan kommunen och universiteten. De kommunala politiska aktörernas syn på 

universitetens roll i samhället har förändrats i takt med att kunskapens betydelse för ekonomisk 

utveckling har ökat. Idag betraktas universiteten generellt som en av de viktigaste aktörerna för att 

tillgodose behovet av ekonomisk utveckling. Universitetens roll i den ekonomiska utvecklingen är 

inte bara att producera relevant kunskap utan även lära ut denna kunskap och se till att den får 

spridning och implementeras inom de politiska organisationerna. Universitetens drivande roll för en 

sådan utveckling är dock beroende på kommunernas och regionernas förmåga att integrera den 

kunskap som universiteten producerar både i sin egen verksamhet men även i hela samhället (Perry, 

2011, ss. 250-251). Perry konstaterar att relationen mellan lärosätena och politiska aktörerna bör 

analyseras med en bred definition av begreppet interaktiv styrning, då interaktionerna mellan dessa 

aktörer är komplexa och beroende av många yttre och inre faktorer. För att möjliggöra en analys av 

ett så omfattande och komplexa interaktioner så applicerar Perry institutionellt perspektiv på 

interaktionen mellan kommunerna/regionerna och lärosätena. Fördelen med detta perspektiv på 

interaktionen är att det tar hänsyn både de kognitiva, regulativa och normativa interaktionerna 
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mellan partnerna i samarbetet, detta möjliggör för en omfattande analys av nästan alla aspekter av 

interaktionen mellan kommunerna och lärosätena (Perry, 2011, ss. 252-253). 

Den regulativa aspekten av denna analysmodell åsyftar hur interaktionerna är formellt strukturerade 

och organiserade, detta kan se genom olika politiska, rättsliga och ekonomiska avtal mellan 

samverkanspartnerna. Men de normativa interaktionerna mellan kommunen/regionerna och 

lärosätena åsyftar Perry vilka normer och värderingar som ligger till grund för samverkan mellan de 

olika parterna. Det finns två typer av sådana normer och värderingar, den första av dessa är de 

normer som styr vad som de båda partner vill uppnå med samverkan. Den andra delen av den 

normativa analysdelen är de normer och värderingar som styr interaktionen mellan de olika 

parterna. Den kognitiva aspekten av Perrys analysmodell referera till de grundläggandet regler som 

både medvetet och undermedvetet ligger till grund för samverkan mellan de två aktörerna. Exempel 

på sådana grundläggandet regler är gemensamma övertygelser, ömsesidigt utvecklade mentala 

modeller men även interna tolkningsprocesser som formats av externa kulturella ramar (Perry, 

2011, s. 253). 

Perrys analysmodell ämnar undersöka konstruktionen av vad hon benämner som kunskapsstäder, 

något som för med sig att denna modell behöver appliceras både på kommunen och på lärosätet. 

Men eftersom denna uppsats har ett delvis annat syfte som är inriktat mot kommunens agerande och 

inte framväxten av kunskapsstäder, så kommer denna modell endast att appliceras på kommunens 

agerande.  

3.2.2 Forskningspolitikens interna organisering.  

Det föregående avsnittet beskrev hur en kommun kan organisera sin forskningspolitik i förhållanden 

till statliga aktörer samt lärosätena. Detta avsnitt kommer för att komplettera det föregående att 

belysa de möjligheter som kommunerna har när det kommer till att strukturera och organisera 

forskningspolitiken inom den egna organisationen. Genom att presentera Premfors teoretiska 

resonemang för intern organisering av politik ges därmed en komplett blid av kommunernas 

organiserings möjligheter som kan användas för att besvara uppsatsens andra frågeställning.  

Det teoretiska perspektiv som ämnar utgöra denna analysmodell är hämtat från Rune Premfors 

studier av den svenska forskningspolitiken. Vid tiden för Premfors studie var forskningspolitik 

fortfarande främst ett av statens kompetensområden, vilket innebär att studien undersöker det 

statliga utförandet av forskningspolitik. Trots att denna teoretiska grund stöds av empiri insamlat 

från en statlig kontext så anser jag att denna modell är anpassningsbar på det kommunala utförandet 
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av forskningspolitiken. Den huvudsakliga anledningen till att jag anser att denna modell är fullt 

kompatibel med utförandet av forskningspolitik på den kommunala nivån, är teorins generella 

utformning. Med detta menar jag att Premfors utvecklar en teoretisk modell som kan anpassas på 

flera olika organisationer, då det är organisationens struktur som analyseras än att specifik konkreta 

sätt för styrning presenteras (Premfors, 1986, s. 7). 

Premfors ämnar att i sin studie karakterisera hur den svenska forskningspolitiken styrs samt hur 

vilken idealtyp av organisationsstruktur som etableras. Organiseringen av den svenska 

forskningspolitiken kännetecknas av tre olika idealtyper, den kan antingen organiseras efter en 

pluralistisk, koordinerings eller centralistisk struktur. I den pluralistiska idealtypen av organisering 

sker finansieringen genom flertalet från varandra oberoende beslut, den övergripande 

forskningspolitiken ses i detta avseende som summan av de olika delarna. I den pluralistiska 

modellen finns det inte en tydlig aktör som har ett övergripande ansvar för koordinering och 

finansieringen istället sker detta hos flera olika myndigheter, verk osv. Eftersom det inte finns 

någon central beslutsfattare så sker finansieringen utan någon form av koordinering mellan de olika 

finansiärerna och det finns även en avsaknad av en röd tråd i vilka typer av projekt, studier eller 

satsningar som ges finansiellt stöd. I den mån det i denna modell existerar någon central aktör vars 

syfte är att arbeta med den statliga forskningspolitiken så har denna organisation endast rådgivande 

befogenheter (Premfors, 1986, ss. 95-96). 

Forskningspolitiken kan även organiseras utefter en koordinerings idealtyp, detta innebär att en 

centralorganisation inrättas som syftar till att samordna forskningspolitiken samtidigt som denna 

organisation vanligtvis har ett övergripande ansvar både för resultat och samordning. Denna 

organisation som på statlig nivå ofta har skepnaden av en vetenskapsmyndighet eller ministerium 

som har en budget för den forskningspolitik som ska bedrivas. Dock sker mycket av 

forskningspolitiken fortfarande hos enskilda myndigheter eller verk men deras arbeta koordineras 

och samverkan mellan de olika organen sker i större utsträckning (Premfors, 1986, s. 96). 

Den centralistiska organiseringen av forskningspolitiken innebär att alla enskilda organisationer 

samordnas eller samverkar med varandra. Här betraktas forskningen som en traditionell statlig 

myndighet, vilket innebär att varje enskilt beslut ska ses som en handling för att uppnå 

förutbestämda mål. Dessa mål bestäms av en central aktör som även ansvarar för att se till att alla 

enskilda organisationer uppfyller dessa krav, mål och som även ansvarar för finansieringen. 
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Premfors tillägger att en tydlig trend inom de flesta västerländska länder är att organiseringen allt 

mer sker enligt den centralistiska idealtypen (Premfors, 1986, ss. 86-87). 

3.3 Forskningspolitikens begränsningar 

Detta kapitels första två avsnitt har fokuserat på vilka strategier och hur kommunerna kan 

organisera sin forskningspolitik både internt och externt, detta avsnitt kommer att bidra med ett 

tredje viktigt teoretiskt perspektiv i en uppsats likt denna som syftar till att studera utfallet av olika 

motiv, mål och förväntningar. Genom att redogöra för att det finns ett flertal begränsningar för vilka 

organisationer och strukturer som en kommun kan instifta och dessa perspektiv kommer sedan att i 

uppsatsens femte kapitel appliceras på de begränsningar som identifierats vid utförandet av Malmö 

stads forskningspolitik. För att möjliggöra en klassificering av vilken typ av begränsningar som 

återfinns och därmed besvara uppsatsens tredje frågeställning.  

Dessa begränsningar har sin grund i att lokala auktoriteter likt en kommun eller region i grunden är 

fast i ett dilemma där deras ansvarsområde blir allt fler samtidigt som det finns förväntningar på de 

lokala auktoriteterna att ha möjlighet att påverka samt lösa allt mer komplicerande 

samhällsproblem. Dilemmat uppstår när dessa krav ökar samtidigt som kommunernas maktmedel 

inte genomgår samma förändring (Pierre, 1995, ss. 53-54). 

Jon Pierre dra slutsatsen att det finns tre sådana institutionella begränsningar av den kommunala 

makten som skapar detta dilemma och som därmed styr och påverkar hur kommunen kan bedriva 

sin politik. Den första av dessa begränsningar är att de svenska kommunernas agerande styrs av ett 

omfattande nätverk av lagar och regler. Det kommunala självstyret är begränsat vilket innebär att 

det påverkar vilka möjliga policys kommunen kan instifta samt hur de formella kontaktytorna ser ut 

(Pierre, 1995, ss. 54-55). 

Den andra begränsningen för de svenska kommunerna är det ekonomiska systemet, en allt högre 

grad av internationalisering av kapital och ägarstrukturer utgör svårigheter för de kommunala 

aktörerna att påverka de ekonomiska förutsättningarna inom kommunen. Slutligen så konstaterar 

även Pierre att det kommunala handlingsutrymmet påverkas av utformningen av de redan 

existerande lokala politiska och ekonomiska institutionerna. Dessa strukturer påverkar kommunens 

påverkans möjligheter och inflytande (Pierre, 1995, ss. 55-56). 



29 

 

3.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har den tidigare utförda forskningen av svenska kommuners 

forskningspolitiska agerande påvisat att de i allt större utsträckning väljer att bedriva någon form av 

forskningspolitik. Kommunerna väljer då främst att prioritera att stödja eller sprida forskning som 

berör de kommunala välfärds kompetenserna så som skola, äldreomsorg eller socialtjänsten. De 

svenska kommunerna väljer främst att bedriva denna typ av politik för att stärka kommunens 

attraktionskraft, uppnå tillväxt eller andra ekonomiska mål samt för att stärka kompetensen i de 

egna verksamheterna.  

Som samverkanspartner för att bedriva en forskningspolitik används ofta det geografiskt närmaste 

lärosätet samtidigt som det inte finns en tydlig struktur för hur samverkan generellt är organiserad 

och strukturerad. Istället organiseras all samverkan utefter de villkor som råder hos kommunen och 

lärosätet vilket gör att en stor variation av samverkansmodeller uppstår. Hur samverkan är 

organiserad är även väldigt individberoende då denna typ av politik ofta initieras av ett fåtal drivna 

individer. Två distinkta beslutsmodeller har växt fram hos de svenska kommunerna: antingen 

behåller kommunerna hela beslutsmakten eller så delas den med lärosätena kommunen samverkar 

med. Trots att den officiella makten oftast innehas av de politiska företrädarna innehar de 

kommunala tjänstemännen stor inofficiella makt när det kommer till utförandet av 

forskningspolitiken. 

Ekermos studie av de kommunala FoU-enheterna har påvisat att de är en viktig del i de svenska 

kommunernas forskningspolitik då de syftar till att höja kompetensen så att kommunen ska klara av 

att i allt större drag bedriva välfärdsverksamhet, något som blivit deras ansvarsområde genom en 

decentraliseringsprocess. FoU-enheterna ses även som lösningar på tre olika problem, 

resursknapphet, förändringar i välfärdssystemet samt en otillräcklighet inom akademin. 

Det första teoretiska perspektivet som används i denna uppsats är vad Tim May och Beth Perry 

benämner som multi level governance, detta perspektiv ämnar förklara kommunernas externa 

förhållanden vid utövandet av forskningspolitik både till staten och lärosätena. Kommunerna kan i 

relationen till staten anta ett aktivt eller passivt förhållningssätt när det kommer till utförandet av 

forskningspolitiken. Förhållandet till lärosätet är mer komplext där måste regulativa, normativa men 

även de kognitiva värdena i samverkan tas med i analysen. Uppsatsens andra teoretiska perspektiv 

är Premfors modell för organisering, styrning och beslutsfattande inom forskningspolitiken. 

Forskningspolitikens organisering kan anta en pluralistisk, koordinerings eller centralistisk struktur. 
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Jon Pierres resonemang om begränsningar för politik utövning fastslår att de svenska kommunerna 

begränsas i utövandet av politik av legala, ekonomiska faktorer men även av de redan existerande 

organisationsstrukturer och arbetsmodeller som finns inom den undersökta kommunen.  
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4. Resultat  

I detta uppsatsens fjärde kapitel så presenteras det empiriska resultatet på uppsatsens 

frågeställningar. I kapitlet kommer först en kort bakgrund av stadens ekonomiska förutsättningar 

ges följt av de mål och förväntningar som Malmö stad har med att bedriva forskningspolitik. Det 

tredje avsnittet beskriver hur Malmö stad valt att organisera och strukturera utförandet av denna 

politik samt de begränsningar som påverkar utförandet av forskningspolitiken.  

4.1 Malmö stads ekonomiska situation 

Detta avsnitt syftar till att vara en bakgrund till uppsatsens resultat, genom att kortfattat förklara 

stadens ekonomiska förutsättningar och därigenom placera forskningspolitiken i ett större 

sammanhang.  

Flera studier har via olika ingångar dokumenterat och analyserat Malmö stads ekonomiska och 

politiska situation. Under 90-talet präglades den ekonomiska situationen i Malmö stad av Sverige 

högsta arbetslöshet samtidigt som staden redovisade stora ekonomiska underskott, som när den 

ekonomiska situationen var som värst uppgick till miljarder. Även den demografiska utvecklingen 

var under 90-talet negativ då bristen på jobb bidragit till att staden upplevde en negativ 

befolkningstillväxt. Även om denna situation under de senaste tjugo åren sakta förbättrats och att 

staden i dag upplever både ekonomisk och demografisk tillväxt så präglas dagens ekonomiska 

situation av 90-talets händelser (Vinnova, 2013, s. 15). Stadens ekonomi är fortfarande beroende av 

det nationella utjämningssystemet och andra statliga likt de tio miljarder som regeringen nyligen 

avsatt för att starka kommunernas välfärdstjänster. Dessa satsningar beskrivs i stadens budget som 

en förutsättning för att stadens välfärdstjänster så som skolan och äldreomsorgen ska få tillgång till 

nödvändiga förbättringar (Malmö stad, 2017). 

4.2 Forskningspolitikens syfte 

Ett återkommande tema i de officiella dokument som Malmö stad publicerat är att staden inte har en 

övergripande strategi för hur forskningspolitiken ska bedrivas, istället syftar flertalet av de 

dokument som Malmö stad publicerat rörande forskning till att inventera vilken forskning och 

utveckling som bedrivs i kommunen. Dessa dokument syftar dessutom till att ge kommunledningen 

en överblick över den forskningspolitik som bedrivs i kommunen samt de samarbeten som Malmö 

stad har med flertalet lärosäten (Malmö stad, 2016) (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014). Även om 

det inte finns en övergripande strategi så betyder det inte att forskningspolitiken inte syftar till att 

uppnå på förhand klara mål. Det finns för Malmö stad få initiativ att införa en sådan övergripande 
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strategi något som bekräftas av i intervjuerna där det framkommer att ”staden behöver inte driva ett 

strategiskt arbete för att det händer ändå” (Fil.dr vid Malmö högskola, 2017). Detta resonemang 

bekräftas även av en tidigare tjänsteman inom staden som tillägger att samma princip är giltig i 

förhållande till lärosätena där informella kontakter mellan lärosätena och staden gör att, ”för att det 

inte finns en formell överenskommelse betyder det inte att det inte förekommer samarbete kring 

forskning” (Konsult som tidigare arbetat inom Malmö stad, 2017). 

Att forskningspolitiken och dess mål inte beroende av en övergripande strategi betyder inte att det 

inte finns mål som forskningspolitiken förväntas uppnå, utan tvärtom så finns det i Malmö stad en 

klar målbild över vad forskningspolitiken ska uppnå utan att de finns nedskrivna i en central 

strategi. Tre huvudsakliga målbilder framträder: staden ska bli mer evidensbaserad, mer hållbar 

samt mer socialt innovativ. Detta bekräftas i stadens budget där det tydligt framgår att forskning har 

en central del i stadens utveckling, genom att kunskapsallianser med det samhället ges en högre 

prioritet (Malmö stad, 2017, s. 5). Dessa allianser avser inte endast lärosätena som stadens 

samverkanspartner utan även civilsamhället och näringslivet besitter kunskap som staden behöver 

för att lösa de problem de står inför. Staden har på senaste tiden insett att om man ska uppnå sina 

övergripande mål behövs andra typer av aktörer involveras. Det bekräftats i en intervju med en av 

tjänstemännen som säger att det inom staden växt fram”en ökad medvetenhet om att vi inte klara 

detta själva, vi behöver civilsamhället, vi behöver lärosätena, vi behöver näringslivet” (Tjänsteman 

på stadskontoret, 2017). 

I stadens egna dokument är orden kunskapsbaserade eller evidensbaserade verksamheter en ständigt 

återkommande tematik. Med detta avser Malmö stad att den praktiska kompetens som finns inom 

stadens verksamheter och främst då inom välfärdsområden så som skola, äldreomsorg, socialtjänst 

osv, ska kompletteras med aktuell forskning. Spridandet av och framtagandet av stads specifik 

forskning syftar här till att göra att det dagliga arbetet i stadens verksamheter ska ha en vetenskaplig 

grund, för att staden ska kunna erbjuda dess medborgare en korrekt och professionell service 

(Malmö stad, 2016, s. 10). Detta resonemang styrks av kommunalrådet som tillägger att det är 

viktigt att ”verksamheternas arbete ska baseras på evidens” (Kommunalråd i Malmö stad, 2017). 

Att verksamheten ska bygga på kunskap om vad som är som är den ”bästa” servicen för 

medborgarna är även viktigt för staden då ”det kostar för mycket pengar att göra fel” (Tjänsteman 

på stadskontoret, 2017). Det blir sammantaget mer effektivt att lägga resurser på 

forskningsansatsers som syftar till att grunda verksamheterna på vetenskapsbaserad evidens istället 

för att i ett senare skede upptäcka att verksamheterna agerat felaktigt. För att uppnå detta så 
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”behövs det kunskap det är inte bara att göra” (Tjänsteman på stadskontoret, 2017). Att ha fokus 

på att göra stadens verksamheter allt mer evidensbaserade ses även av Malmö stad som en 

grundförutsättning för de uppdrag som de svenska städerna/kommunerna innehar, då staden ”för att 

kunna ha en effektiv verksamhet med hög kvalitet behöver man hjälp med att se vad som är effektivt 

och hög kvalitet och bäst för den enskilde medborgaren” (Tjänsteman på stadskontoret, 2017). 

Det andra övergripande målet med den forskningspolitik som bedrivs inom Malmö stad är att staden 

ska utvecklas till att bli mer hållbar. Begreppet hållbarhet har inom stadens verksamheter en mycket 

bred definition, då de inte endast inkluderar de ekologiska hållbarhetsaspekterna, utan även en 

social, ekonomisk samt kulturell hållbarhet (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, s. 8). 

Det tredje övergripande målet som kan identifieras i stadens forskningspolitik är att den ska bidra 

till att göra Malmö mer socialt innovativ. Begreppet social innovation är både komplext och 

mångfacetterat och ges inte riktigt en klar definition i någon av stadens officiella dokument. Men 

den forskningspolitik som utförs för att uppnå en ökad social innovation inom staden är till skillnad 

från den politik som syftar till att göra staden mer hållbar och dess verksamheter mer 

evidensbaserade mer praktisk inriktad. Detta innebär att målet med denna del av forskningspolitiken 

är att praktiskt testa nya innovationer och metoder i stadens verksamheter (Ahlfridh & Vilén-

Johansson, 2014, ss. 9-11).  

Förutom de tre övergripande målen med stadens forskningspolitik framkommer det även mindre 

delmål eller förväntningar som forskningspolitiken förväntas uppnå. Ett tydligt sådant mål är att 

forskningspolitiken genom dess praktiska utförande i from av forskningscirklar och 

vidareutbildning av personal är en del i en personalstrategi. De forskningscirklar och den 

följeforskning som jag kommer att redogöra för nedan anser staden kan hjälpa dem till att bli en 

mer attraktiv arbetsgivare. Genom att forskningsuppdrag betraktas som en karriärväg för 

personalen, samt att de forskningspolitiska satsningarna även ses som ett sätt att höja kompetensen 

både hos enskilda individer men även hos stadens verksamheter i stort (Malmö stad, 2016, ss. 10-

11). 

Forskningspolitiken ses här genom en satsning på forskningsverksamheter i den breda definition 

som Person och Syssner använder sig av (Persson & Syssner, 2015, s. 11), som ett verktyg för 

Malmö stad att locka till sig medarbetare som har forskarkompetens då deras kunskaper på ett 

tydligare sätt tas tillvara på och synliggörs inom stadens verksamheter (Malmö stad, 2016, s. 15). 

Stadens forskarskola som jag redogör för i senare avsnitt är även ett exempel på hur 
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forskningspolitiken används som en form av personalstrategi, då behovet av personal med 

forskarkompetens förväntas att öka i framtiden. Detta gör forskarskolan och därigenom 

forskningspolitiken till ett instrument för att inte endast tillgodose detta behov både för staden men 

även för regionen i stort (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, s. 5). 

4.3 Decentraliserad organisationsstruktur 

Precis som jag beskrev i föregående avsnitt så finns det en avsaknad av en konkret övergripande 

strategi för hur forskningspolitiken ska utformas detta innebär att den forskningspolitik som bedrivs 

i staden till stor del är decentraliserad. Med detta menas att det finns en avsaknad av en enskild 

aktör som ska samordna denna politik och att den istället till stor del bedrivs isolerat i enskilda 

förvaltningar eller verksamheter. Detta gör att Malmö stads forskningspolitik är inte bunden till en 

enskild eller några få av stadens förvaltningar eller nämnder, utan att forskningspolitiken är 

närvarande i alla stadens förvaltningar (Malmö stad, 2016, ss. 9-10). Dock gör 

förvaltningsbudenheten att forskningspolitiken inom staden kan ”liknas vid en arkipelag många 

större och mindre öar som det ibland sker kontakt emellan” (Konsult som tidigare arbetat inom 

Malmö stad, 2017). 

Vilken forskningspolitik som bedrivs i form av projekt, utvärderingar/följeforskning och speciellt 

”forskningssamverkan är väldigt individbundet från både staden och högskolan” (Fil.dr vid Malmö 

högskola, 2017). Samtidigt ”finns ett driv hos tjänstemän på strategiska positioner.” inom staden 

som gör att nya uttryck för forskningspolitiken hela tiden initieras (Fil.dr vid Malmö högskola, 

2017). 

Det bör dock tilläggas att under tiden som denna uppsats skrivs så utarbetas en avsiktsförklaring 

som syftar till att reglera stadens samverkan med Malmö högskola som idag är beroende av ett litet 

antal individer inom både akademin och stadens förvaltningar som initierar och bedriver 

samverkansprojekt. Denna avsiktsförklaring syftar även till att motverka sektortänkandet som 

präglat verksamheternas samverkan med lärosätena och möjliggöra för gränsöverskridande 

samverkan så alla delar av stadens verksamheter kan ta till sig den kunskap som samverkan medför 

och bli mer evidensbaserad (Malmö stad, 2016, s. 10). Denna avsiktsförklaring berör dock endast 

den del av forskningspolitiken som sker i samverkan med Malmö och även om högskolan är den 

största samverkanspartner så finns det betydande delar av forskningspolitiken som inte kommer att 

regleras i denna avsiktsförklaring. Något som jag redogör för i kommande avsnitt.  
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Jag kommer i nedanstående avsnitt att redogör för de olika organisationsstrukturer som kan 

identifieras i Malmö stads forskningspolitik. Sammantaget kan fem olika typer av 

organisationsstrukturer urskiljas som alla syftar till att på något sätt utföra en forskningspolitik.  

4.3.1 FoU och Professionsutbildningar  

Malmö stads båda FoU-enheter är en central del i att göra stadens verksamheter mer 

evidensbaserade, genom att verka som en länk mellan forskning och praktiken samt genom att 

sprida forskning inom kommunens verksamheter. Malmö stad beskriver i sin jubileumsskrift att 

FoU-verksamheten även har ett viktigt utvärderande uppdrag som är att bidra med kunskap om 

kommunen arbetar med rätt metoder och på ett evidensbaserat sätt. FoU-verksamheterna ska även 

bidra med kunskapsbaserade beslutsunderlag så att kommunens företrädare kan fatta beslut som har 

sin grund i vetenskapsbaserad kunskap (Malmsten & Pfannenstill, 2010, ss. 6,9, 36-37). Inrättandet 

av FoU-enheterna hade även ett annat syfte, nämligen att möjliggöra för staden att själva påverka 

vilken forskning som produceras och därmed tillsammans med olika lärosäten ta fram forskning 

som är specifik för stadens arbete och därmed vara nyttig för invånarna i staden. Detta möjliggör för 

säkerställande av den forsknings som produceras kommer till nytta för stadens verksamheter och 

kan tillämpas i de existerande organisationerna (Malmsten & Pfannenstill, 2010, ss. 10, 74). 

Staden har sedan år 2000 konstant haft FoU-enheter som en del av de kommunala verksamheterna, 

då FoU-enheten för äldre instiftades. Sedan dess har ytterligare en FoU-enhet inrättas, trots att FoU-

enheterna år 2005 hotades av nedläggning då staden hade ekonomiska problem (Malmsten & 

Pfannenstill, 2010, ss. 5, 17). Idag finns det två olika FoU-enheter som berör specifika 

verksamhetsområden inom staden, varav enheten för FoU och socialt hållbar utveckling tillhör 

stadskontoret som är kommunstyrelsens förvaltning, som ansvarar för att stödja kommunstyrelsen i 

deras ansvar att leda och samordna alla kommunalverksamhet. Denna enhet ansvarar för att bedriva 

forskning kring funktionsnedsättning, äldrevården, individ och familjeomsorg men även de 

närstående (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, s. 5). Den andra FoU-enheten går under namnet 

Pedagogisk Inspiration Malmö och är inordnad under förskole- och grundskoleförvaltningen då 

denna enhet är inriktad på skolforskning (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, s. 5).  

De anställda vid dessa FoU-enheter har fyra primära arbetsuppgifter som kan klassificeras som 

uttryck för forskningspolitik. Det första av dessa är ett utvärderande uppdrag där syftet är att 

undersöka om de kommunala verksamheternas dagliga arbete har din grund i vetenskaplig evidens 

och om kommunen därmed arbetar på ett korrekt sätt enligt rådande vetenskapliga normer. 
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Utvärderingarna syftar även till att bidra med kunskap om stadens invånare och deras 

levnadsförhållanden samt vilka förväntningar och krav stadens invånare har på de tjänster som 

staden erbjuder sina medborgare, och därmed att bidra med en vetenskaplig grund för 

förbättringsarbete. Dessa utvärderingar genomförs antingen av en av de anställda personerna vid 

någon av FoU-enheter eller i samarbete med något utomstående lärosäte som besitter relevant 

kunskap om det område som utvärderingen kommer att beröra (Malmsten & Pfannenstill, 2010, ss. 

36-37,86). Förutom dessa projekt som bedrivits i staden så har de anställda vi FoU-enheterna även 

varit delaktiga i andra projekt och då har ”de har varit involverade i forskningsprojekt i del av 

tjänst” (Tjänsteman på stadskontoret, 2017). Men eftersom FoU-enheterna inte har pengar speciellt 

ämnade för forskning så finansieras dessa projekt genom att de anställda får avsätta arbetstid till 

projekten något som bekräftas i intervjun med representanten för stadskontoret: ”vi har inga pengar 

avsatta till forskning, så det är ju deras löner” (Tjänsteman på stadskontoret, 2017). 

Den andra forskningspolitiska arbetsuppgiften som FoU-enheterna vid Malmö stad ägnar sig åt är 

att agera som handledare till olika verksamheter runt om i staden. Denna roll innebär i praktiken att 

de anställda vid FoU-enheterna antingen handleder enskilda anställda eller grupper i att arbeta på ett 

vetenskapligt sätt och använda sig av vetenskapliga metoder i det dagliga arbetet för att säkerställa 

att arbetet sker utefter evidensbaserade metoder. Dessa handledningstillfällen syftar även till att 

stärka den kollektiva kunskapsgrunden inom verksamheterna (Malmsten & Pfannenstill, 2010, s. 

87). Detta är en roll som FoU-enheten ägnar allt större delen av sin arbetstid åt då de besitter den 

kunskap som gör att ”dom kan vara stöd i hur man ska lägga arbetet, då de är duktiga på 

implementering” (Tjänsteman på stadskontoret, 2017). 

Forskningscirklar är den tredje arbetsuppgiften som bör ses som ett uttryck för en forskningspolitik 

inom Malmö stad, då de syftar till att fördjupa kunskaperna hos de anställda vid staden inom ett 

visst område. Detta sker genom att de anställda vid FoU-enheterna sprider relevant vetenskaplig 

litteratur samt för diskussioner med anställda vid den berörda verksamheten om hur dessa 

arbetsmetoder och kunskaper kan implementeras i verksamhetens arbete samt hur detta ska följas 

upp och utvärderas (Malmsten & Pfannenstill, 2010, s. 88). Forskningscirklarna fungerar även som 

ett möte mellan den kommunala verksamheten och akademin, där främst forskare från US (Urbana 

studier) vid Malmö högskola har varit en del av detta arbetssätt. Detta möjliggör både för spridning 

av den kunskap dessa forskare besitter inom stadens verksamheter samt en möjlighet att föra en 

diskussion om hur denna kunskap bäst implementeras. Dessa forskningscirklar har varit väldigt 

beroende av ett vissa centrala individer både inom staden och högskolan valt att ta sig tid, då 
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finansieringen skett via att de anställda fått tillåtelse att upplåta arbetstid till arbetet med 

forskningscirklarna och då på bekostnad av deras ordinarie uppgifter (Malmö stad, 2016, s. 7). 

Det fjärde och sista arbetsuppgiften som bör ses som ett uttryck för en forskningspolitik är en 

generell kunskapsspridning, vilket även är att av de uttalande målen med den verksamhet som FoU-

enheterna ska ägna sig åt. Detta innebär att slutsatserna av ny forskning sprids till de olika 

verksamheterna som staden bedriver för att skapa diskussioner kring de rådande arbetssätten och 

därmed utgöra en grund för förbättringar. Det är inte bara till de egna verksamheterna som FoU-

enheterna sprider forskning utan även till stadens medborgare genom både kvällsföreläsningar och 

andra metoder för att öka den generella kunskapsbasen i samhället rörande de verksamheter som 

staden bedriver (Malmsten & Pfannenstill, 2010, ss. 87-88). 

Förutom dessa fyra mer formaliserade arbetsmetoder så bidrar de anställda vid FoU-enheterna även 

till stadens forskningspolitik genom att som tjänstemannen på stadskontoret säger ”vi har haft 

mesta nytta av dom tycker jag utefter, det här med det vetenskapliga sättet att tänka” (Tjänsteman 

på stadskontoret, 2017). Detta mer akademiska tankesätt har påverkat stadens verksamheter och 

etablerat ”ett förhållningssätt till sanningen” (Tjänsteman på stadskontoret, 2017). Detta 

tankemönster har ökat behovet att ta fram kunskap om hur verksamheterna ska arbete och vilka 

metoder som ska användas, då de som baseras på akademisk kunskap värderas högre. Även om 

detta är ett informellt sätt att arbeta så bör det betraktas som en del i stadens forskningspolitik då det 

är en spridning av ett kunskapsbaserat tankesätt något som matchar Persson och Syssners definition 

av forskningspolitik.  

För att uppfylla dessa arbetsuppgifter och de syftena med FoU-verksamheten sker samverkan med 

flera lärosäten. Den mest omfattande samverkan sker med Malmö högskola där ett samarbetsavtal 

har upprättats. Tillsammans med Malmö högskola bedriver även Malmö stad en forskarskola med 

fokus på vård och välfärd, syfte med denna skola är att tillgodose behovet av forskarutbildad 

personal inom stadens verksamheter. För att uppnå detta genomgår de berörda anställda en 

forskarutbildning vid högskolan upptill en licentiatexamen, hälften av arbetstiden ägnas åt dessa 

studier under en fyraårsperiod samtidigt som doktoranden har kvar sin ordinarie tjänst inom stadens 

verksamhet på 50 % tjänst. De arbetsområden som berörs av denna utbildning är socialt arbete, 

vårdvetenskap och hälsa och samhälle och inriktning bestäms av det arbetsområde som doktoranden 

arbetar inom (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, s. 5). 
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Två mer konkreta exempel på en sådan samverkan är att Malmö stad och högskola gemensamt 

tecknande ett avtal år 2015 som finansiera av båda parter där syftet är att bedriva stadsspecifik 

skolforskning som syftar till att göra att barns lärande och utveckling ska ske på en vetenskaplig 

bekräftad grund. Det finns även ett samverkansavtal mellan Malmö stad och fakulteten för hälsa 

och samhälle vid Malmö högskola som existerat sedan år 2008. Detta avtal syftar till att 

samproducera ny kunskap om de förhållanden som råder inom staden inom områdena vård och 

omsorg, sociala insatser och hälsofrämjande arbete. Avtalets främsta syfte är att utgöra en reglering 

för hur kunskapsutbytet ska ske mellan stadens verksamheter och de berörda forskarna vid 

högskolan (Malmö stad, 2016, s. 10).  

FoU-enheterna bedriver inte bara samverkan med Malmö Högskola utan även med ett flertal andra 

lärosäten. Dock har samverkan med dessa lärosäten oftast berört ett eller fler pågående projekt inom 

FoU-enheterna så som utvärderingar, handledning, eller deltagande i någon forskningscirkel. Denna 

samverkan har i Sverige skett med Vårdalintstitutet, där ett samarbete kring handledning av 

doktorander upprättades. Med Linnéuniversitets verksamheter både i Kalmar och Växjö den 

sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet, Södertörns högskola, högskolan i Kristianstad, 

den kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet, svenska social- och 

kommunalhögskolan, Campus Helsingborg, Umeå Universitet, högskolan i Jönköping samt 

Kommunförbundet Skåne och deras FoU skola (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, s. 6). 

Förutom dessa samarbeten med svenska lärosäten så har samarbeten med flera internationella 

lärosäten etablerats rörande specifika forskningsområden för att kunna implementera den specifika 

kunskap som finns i vid dessa lärosäten i den egna organisationen. Sociologiforskning är ett område 

som prioriterats vid samverkan med internationella lärosätena, samverkan kring detta område har 

skett med Helsingfors universitet, University of Manchester, Åbo universitet samt Åbo akademi. Ett 

annat forskningsområde som prioriterats vid samverkan med utländska aktörer är brott och 

forskning kring polisverksamhet där FoU-enheterna samverkat både med Mississippi State 

University samt Oslo universitet (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, s. 6). 

FoU-verksamheten som underordnas stadskontoret, FoU och socialt hållbar utveckling har även en 

välutarbetad samverkan med Malmö högskola genom fem anställda FoU-koordinatorer som bör ses 

som ett uttryck för en forskningspolitik. Anledningen till detta är att dessa koordinatorer alla har 

genomgått en forskarutbildning och har disputerat inom något område som berör individ och familj, 

funktionshinder eller äldreomsorg. Något som tjänstemannen på stadskontoret bekräftar genom att 
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tillägga att ”vi har fem disputerande forskare” tre är anställda av staden och två är 

halvtidsanställda och har anställningen Malmö högskola respektive Lunds universitet (Tjänsteman 

på stadskontoret, 2017). Samtidigt som de syftar till att upprätthålla samverkan mellan staden och 

Högskolan och därmed se till att stadens verksamheter inom välfärdsområdet arbetar med metoder 

som är både evidensbaserade men som även tar tillvara på kunskap från de anställdas 

brukarperspektiv. Dessutom har dessa koordinatorer en central del i vad som bör beskrivas som en 

forskningspolitik då de bidrar till en kunskapsutveckling inom stadens välfärdsverksamheter genom 

att själva bedriva grund och följeforskning. Även om de är inordnade under stadskontoret och dess 

verksamhet så är dessa tjänster samfinansierade med Lunds universitet och Malmö högskola, vilket 

innebär att de berörda anställda spenderar hälften av sin arbetstid vid dessa institutioner (Malmö 

stad, 2016, s. 11). 

Förutom FoU-verksamheten bedriver även Malmö stad tillsammans med Malmö Högskola 

professionsutbildningar där den gemensamma nämnaren är välfärdsområden. Dessa utbildningar 

finns inom sjuksköterskeprogrammet, socialt arbete, psykiatriska omvårdnadsprogrammet, 

socionomprogrammet, socialpedagogiskt arbeta samt inom lärarutbildningarna som bedrivs vid 

högskolan. Förutom dessa utbildningar som är ett stående inslag i samverkan mellan staden och 

högskolan så sker även speciella uppdragsutbildningar för enskilda verksamheter eller individer 

inom dessa verksamhetsområden. Dessa utbildningar syftar till att verka för att höja kompetensen 

inom dessa kommunala verksamheter samt till att vidareutbilda och ge specialutbildning till redan 

existerande personal. För att uppnå dessa mål så samverkar de båda parterna genom att 

samfinansiera tjänster (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, ss. 6-7). 

Precis som jag tidigare skrivit så har Malmö stads forskningspolitik åtnjutit lite akademiskt intresse 

så betyder det inte att den inte dokumenteras via andra metoder. SCB (Statistiska Centralbyrån) för 

kontinuerlig statistik över hur mycket de svenska kommunerna spenderar på FoU, två olika begrepp 

framkommer i deras undersökning: egen FoU och utlagd FoU. Skillnad är att utlagd FoU är 

forskning och utveckling som en kommun givit en annan aktör i uppdrag att utföra och den egna är 

den som har utförts inom den egna verksamheten eller forskningsarbete som den letts av egna 

verksamheten (SCB, 2016). 

Den senast publicerande statistiken är från år 2015 och ger en intressant bild av Malmö stads FoU-

satsningar staden är en av de kommuner som lägger mest resurser på forskning och utveckling, 

samtidigt som det finns en stor skillnad i hur staden prioriterar egen och utlagd FoU. Totalt satsar 
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staden 12,628 000 varav 9,117 000 av dessa satsats på den egna FoU-verksamheten, som alltså ges 

en majoritet av den totala andelen resurser som staden allokerar till FoU-verksamheten. Samtidigt 

som den FoU-verksamhet som bedrivs vid en högskola ges relativt lite ekonomiskstöd (SCB, 2017). 

4.3.2 Följeforskning och utvärderingar  

Följeforskning är ett annat uttryck för den forskningspolitik som Malmö stad bedriver, denna typ av 

forskning likställs bäst med OECD:s definition av utvecklingsarbete (OECD, 2015). Då syftet är att 

är att skapa en överblick över de stads specifika förhållandena och samtidigt få tillgång till 

akademisk kunskap om vad som kan förbättras inom stadens verksamheter (Malmö stad, 2016, s. 

3). 

Det finns ingen gemensam struktur för när eller hur denna forskning ska utföras, inte heller för hur 

stadens ska agera i förhållandet till lärosätet där forskningskompetens finns. Ska man agera som en 

samverkans/samarbetspartner eller agerar stadens lämpligast som beställare av denna forskning. 

Istället har detta område varit personberoende, vilket innebär att i den mån följeforskning existerar 

och hur den sedan utförs beror på kontakten mellan en eller flera individer i någon av stadens 

verksamheter samt högskolan snarare än att det finns en gemensam modell för utförande och 

implementering. Detta har inneburit att följeforskning har bedrivits inom alla Malmö stads 

förvaltningar men om följeforskningen utvärderat den ordinarie verksamheten eller ett specifikt 

projekt skiljer sig åt mellan stadens förvaltningar (Malmö stad, 2016, s. 8). Men överlag ”är det 

oftast projektarbeten som utvärderas, det är mer ovanligt att man utvärderar det ordinarie arbetet 

även om detta hade varit bra” (Kommunalråd i Malmö stad, 2017). Då utvärderingar är en 

arbetsmetod som för med sig omfattande kostnader samtidigt som nya projekt eller arbetsmetoder är 

i större behov av utvärderingar, då staden ”ofta har man projektet för att testa om det är något vi 

vill fortsätta med” (Kommunalråd i Malmö stad, 2017). 

Att bedriva utvärderingsarbete eller följeforskning försvåras av att det finns olika mål mellan 

lärosätena och stadens verksamheter, lärosätena kräver god framförhållning och tydliga 

infallsvinklar. Medan stadens verksamheter helst vill ha tydliga resultat inom snävare tidsramar 

(Malmö stad, 2016, s. 8). De båda organisationerna prioriterar även denna form av arbetsmetoder 

olika, inom staden så är detta en grundförutsättning för att utveckla verksamheten men inom 

lärosätena betraktas följeforskning som något som ”ger låga akademiska meriter” (Konsult som 

tidigare arbetat inom Malmö stad, 2017). 
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Även om initiativen till följeforskningen är personbaserad så måste staden använda sig av offentliga 

upphandlingar som organiseringsform (Malmö stad, 2016, s. 9). Undantaget är de fall en specifik 

individs kunskap om ett område behövs behöver och ”om det är speciell forskning och vi just 

behöver den personen”, (Tjänsteman på stadskontoret, 2017) eller ”om högskolan själv vill göra 

forskning” (Kommunalråd i Malmö stad, 2017). Behöver inte en offentlig upphandling ske, men 

tjänstemannen tillägger även att ”vill vi ha en tjänst utförd måste vi upphandla den” (Tjänsteman 

på stadskontoret, 2017). Detta medför ytterligare en kostnad för följeforskningen vilket gör att dess 

tillämpning på de ordinarie verksamheterna minskar och att den främst används när speciella eller 

projekt avslutas.  

Även om mycket av den följeforskning och utvärderingar av enskilda projekt som har bedrivits av 

Malmö stad har behövts upphandlats och som kommunalrådet beskriver det ”en del av de saker vi 

tänker att vi skulle behöva högskolan till, kan vi självklart använda den till” (Kommunalråd i 

Malmö stad, 2017). Så har mycket av stadens följeforskning och utvärderingar skett i samverkan 

med Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Detta centrum tillhör 

Urbana studier vid Malmö högskola och har som sin primära uppgift att på ett akademiskt sätt 

utvärdera offentliga verksamheter. Samarbetet med Malmö stad beror till stor del på att det har 

funnits ett akademiskt intresse av att utvärdera stadens verksamheter (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 

2014, s. 9). 

4.3.3 Stads initierande projekt 

De verksamheter som hittills fått representera den organisatoriska strukturen i Malmö stads 

forskningspolitik har varit fasta organisationsstrukturer som genomfört ett kontinuerligt arbete, men 

stadens forskningspolitik kännetecknas även av mer tidsbegränsade projekt. Som syftar att uppfylla 

någon av stadens övergripande mål med forskningspolitiken.  

Ett av de mer omfattande projekten gick under namnet kommission för ett socialt hållbart Malmö 

men benämns ofta som Malmö kommissionen. Initiativtagaren till kommissionen var 

kommunstyrelsen i Malmö som ville upprätta ett projekt som inte var beroende av politiken samt 

som hade sin grund i forskning och dess akademiska principer. Målet med denna tillsättning var att 

ta fram stadsspecifik kunskap om hälsoskillnaderna i staden samt att ta fram beslutsunderlag, 

strategier och förslag för att minska dessa skillnader och bidra till en hållbar stadsutveckling. 

Förutom att uppnå en mer socialt hållbar utveckling i Malmö stad så syftade denna kommission 

även till att få Malmö stad att nå upp till de statliga folkhälsomålen som innebär att ”skapa 
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samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Stigendal & 

Östergren, 2014, ss. 5,10). 

Arbetet inleddes år 2010 och leddes av Sven-Olof Isacsson som är professor emeritus vid Lunds 

universitet tillsammans med fjorton kommissionärer som alla är experter på något av områdena som 

kommissionen skulle belysa. Men beroende på uppdragets omfattning och komplexitet så 

konsulterades även utomstående forskare och andra experter. Kommissionärernas arbete reglerades 

inte i detalj förutom de mål som de förväntades uppnå, detta medförde att vilka arbetsmetoderna 

som skulle användas lämnades åt Isacsson och de fjorton Kommissionärerna. Detta medförde att 

uppskattningsvis så involverades omkring 2000 personer i detta projekt samtidigt som flera statliga, 

regionala, internationella och lokala organisationer både rådfrågades och vara aktivt deltagande i 

arbetet med kommission för ett socialt hållbart Malmö (Stigendal & Östergren, 2014, ss. 10-12). 

Även om Malmö kommissionen presenterade sin slutrapport år 2014 så har kommissionens arbete 

kontinuerligt följts av en uppföljning i form av följeforskning av de 24 mål och 74 åtgärder som 

kommissionen föreslog. Arbetet leds av stadskontoret som publicerar en rapport varje år varav den 

senaste publicerades i april år 2016. Syftet med denna följeforskning är att se hur stadens nämnder, 

förvaltningar och bolag har arbetat med kommissionens förslag och råd samt att ge 

rekommendationer för det fortsatta implementeringsarbetet (Stadskontoret Malmö stad, 2016). 

Ett projekt av liknande omfattning som det även är slutfört är forskningsprogrammet Migrationens 

Utmaningar som var ett program som drevs i samverkan av Malmö stad, Region Skåne och Malmö 

högskola. Syftet med programmet var att öka kunskapen om de utmaningar som migrationen för 

med sig för den kommunala välfärden genom att fram ta kunskap om hur dessa utmaningar ser ut i 

Malmö stad. För att uppnå detta togs forskning fram som skulle vara implementeringsbar inom 

hemtjänst, sjukvård eller äldreomsorg. Och sammantaget beviljades 50 projekt varav 26 av dessa 

var kopplade till FoU-enheten FoU och socialt hållbar utveckling (Engström).  

Både Malmö kommissionen och Migrationens Utmaningar resulterade i en mängd 

rekommendationer och förslag på hur Malmö stad kan förändra och förbättra sin verksamhet. 

Stadens förmåga att ta till vara dessa rekommendationer har varit beroende av de kostnader som 

förslagen för med sig. Något som bekräftas av kommunalrådet som säger att ”det är inte så att vi 

genomför alla då det är så att en del kostar ganska mycket” (Kommunalråd i Malmö stad, 2017). 

Förutom hur resultaten implementeras så är utförandet av denna typ av projekt även beroende på 

vad projektet kostar, eftersom staden har en begränsad budget så finansierades dessa projekt till stor 



43 

 

del av att ”att anställa någon på timmar eller arvodera någon, om det är en speciell fråga” 

(Tjänsteman på stadskontoret, 2017). 

Ett aktuellt projekt som även har fokus på att göra Malmö till en mer hållbar stad, är att staden har 

anammat FN:s agande 2030 som sin egen, i samband med budgeten för år 2017. Denna agenda 

innebär att staden år 2030 ska ha brutit ner FN:s 17 olika mål till nio stycken som på olika sätt 

innefattas i att göra staden mer hållbar och som kan utföras på lokal nivå. Att anta dessa nio mål ses 

av staden som ett naturligt steg för att uppnå en mer hållbar stad efter att arbetet med kommissionen 

för ett socialt hållbart Malmö avslutats (Janzon & Renhammar, 2017). Sammantaget så översätts 

FN:s 17 mål till att Malmö år 2030 ska vara: en ung global och modern stad, en stad för näringsliv 

och arbete, en stad för barn och unga, en jämlik stad, en öppen stad, en trygg stad, en aktiv och 

kreativ stad, en ekologisk hållbar stad samt så ska Malmö vara en stad med bra arbetsvillkor 

(Malmö stad, 2017, ss. 5-24).  

Dessa mål följer därmed stadens tidigare definition av hållbarhet som innefattar allt från ekologisk, 

ekonomisk, social och kulturell hållbarhet. För att se till att mål uppfyllts år 2030 så inrättades ett 

hållbarhetskansli under stadskontoret som har i uppgift att utveckla och driva på arbetet med de nio 

hållbarhetsmålen framåt. Hållbarhetskansli har även en samordnade funktion då de ska samordna 

stadens arbete men också se till att hållbarhetsarbetet sker i samverkan med akademin, näringslivet, 

statliga organisationer samt civilsamhället. Då syftet är att få tillgång till den kunskap som dessa 

organisationer besitter (Björkwall, 2017 ). Uppfyllandet av dessa mål inbegriper stadens 

forskningspolitik då mycket av arbetet kräver utvärderingar om hur staden kan förbättras 

exempelvis inom grundskolan och för att uppnå en ekologisk hållbarhet. Detta kan göras inom 

stadens verksamheter så som FoU-enheterna eller någon av kommun doktorerna/doktoranderna, 

men det är även upptill nämnderna och förvaltningarna att vända sig till lärosäten för att genomföra 

dessa utvärderingar (Malmö stad, 2017, ss. 10, 16). 

4.3.4 Samverkansplattformar 

Förutom den forskningspolitik som bedrivs inom de kommunala verksamheterna så som FoU-

verksamheten, professionsutbildningarna, följeforskningen samt övriga projekt som initierats av 

staden, så har flera samverkansplattformar inrättats som en del i stadens forskningspolitik. 

Majoriteten av dessa syftar till att uppfylla ett annat centralt mål i Malmö stads forskningspolitik 

nämligen att verka för att göra utveckla staden till mer hållbarplats. En hållbar stadsutveckling 

inbegriper i detta fall inte endast de ekologiska aspekterna utan med ett hållbart Malmö menas en 
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social, ekonomisk och kulturell hållbarhet. Detta område har länge varit prioriterat i Malmö stads 

forskningspolitik och ett samarbete mellan Malmö stad och Malmö högskola funnits sedan 1990-

talet och idag existerar flertalet samverkansplattformar, som syftar till att lägga grunden för en 

hållbar social och ekonomiskutveckling (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, s. 8). 

Den mest omfattande av dess samverkansplattformar är institutet för hållbar samhällsutveckling 

(ISU) som existerat sedan år 2004 och erhåller delad finansiering från både staden och Malmö 

högskola (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, s. 8). ISU är inte endast samfinansierat utan 

organisatoriskt så är rätten att ta beslut delad mellan staden och högskolan, då det beslutande 

organet ISUs styrelsen innehåller medlemmar från både staden och högskolan. Sammantaget finns 

det sex styrelseledamöter tre som representerar Malmö stad och tre som representerar Malmö 

högskola. Ordförandeposten innehas av Malmö högskolas vice-rektor Charlotte Ahlgren-Moritz 

(ISU, 2017). 

Inom ISU finns det nio gränsgångare som är anställda vid antingen Malmö stad eller Malmö 

högskola (ISU, 2017). De har en central roll inom organisationen då de syftar till att sprida 

forskning inom verksamheterna både genom mer officiella evenemang som att arrangera 

Urbanstrategiskt forum samt urbanforskningens dag som både äger rum en gång per år. 

Gränsgångarna ansvarar även för att arrangera mer informella möten som äger rum med jämnare 

mellanrum så som middagar, frukostmöten osv (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, s. 8). Den 

kunskapsspridande funktion inom forskningspolitiken uppfylls även genom att de ska bedriva 

omvärldsbevakning och ta till sig aktuell kunskap om hållbar stadsutveckling och sedan dela med 

sig av denna information till kollegor och övriga verksamheter inom Malmö stad (Malmö stad, 

2016, ss. 10-11). Den kunskap som inhämtats via omvärldsbevakning sprids även till både 

högskolan och stadens verksamheter genom mer informella kanaler så som sociala medier, något 

som bekräftas i intervjuerna där det framkommer att ”så sprider vi ju nyheter hela tiden på 

Facebook och Twitter” (Tjänsteman vid ISU, 2017). Förutom detta så sprids kunskapen från 

omvärldsbevakningen även via ett nyhetsbrev som ISU skickar ut till staden och högskolans 

verksamheter en gång i månaden, ”så har vi ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden” 

(Tjänsteman vid ISU, 2017). 

Förutom denna spridande roll så har gränsgångarna även en samordnade roll då de ska utveckla 

samverkan mellan staden och högskolan (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, s. 8). Ett exempel på 

sådan samverkan är vad tjänsteman vid ISU beskriver som ”kunskapsspridning genom event” 
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(Tjänsteman vid ISU, 2017). Ett konkret exempel på ett sådant event är ”urbanstrategiskt forum 

där forskare och tjänstemän pitchar en utmaning inom forskning eller projekt de arbetar med ute i 

staden”, dessa problem diskuteras sedan för att uppnå en gemensam lösning (Tjänsteman vid ISU, 

2017). Gränsgångarna förväntas även att utveckla konkreta arbetsmodeller som möjliggör 

samverkan mellan Malmö högskola och Malmö stad genom att kombinera stadens 

utvecklingsbehov med den forskning som bedrivs vid högskolan (Malmö stad, 2016, ss. 10-11). 

Gränsgångarna innehar även en mer aktiv roll i Malmö stads forskningspolitik, då de i viss 

utsträckning även ingår i de projekt som de skapar med syfte att ta till vara kommunens 

utvecklingsbehov och samtidigt tillgodose de forsknings intressen som finns vid Malmö högskolan 

(ISU, 2017). 

Den andra stora samverkansplattformen mellan högskolan och staden när det berör hållbar 

stadsutveckling är Urbana Studier (US). Även om US är en av Malmö högskolas institutioner så har 

denna institution varit en central del i Malmö stads forskningspolitik. Detta har skett genom att de 

verksamma forskarna vid denna institution varit delaktiga i flera av stadens projekt och har verkat i 

nära samverkan med staden. Bidraget till stadens forskningspolitik har från US sidan varit att både 

leda och delat i forskningscirklar som likt de som FoU-verksamheten bedriver syftar till att sprida 

forskning inom stadens verksamheter (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, s. 9). 

Förutom forskningscirklarna som har spridning som sitt huvudsakliga syfte så bidrar även 

samverkan mellan US och Malmö stad till forskningspolitiken genom att framställa stadsspecifik 

forskning. (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, ss. 8-9). Denna stadsspecifika forskning har inte 

uteslutande skett mellan endast staden och US istället har flera andra aktörer varit delaktiga i 

studierna. En av de mest återkommande aktörerna är Vinnova som vid flera tillfällen agerat som 

finansiär av olika forskningsprojekt och studier rörande ekonomisk och social hållbarhet i staden 

(Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, s. 9). 

Förutom den egna samverkan och delaktigheten i stadens forskningspolitik så finns det även fler 

centrum och institut som är anslutna till US som på olika sätt bidragit till stadens forskningspolitik. 

Centrum för fastighetsföretagande (CFFF) är ett centrum med fokus på fastighetsutveckling och det 

samägs och finansieras av Malmö högskola och Lunds universitet (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 

2014, s. 9). Syftet med samverkan mellan CFFF och Malmö stad har varit att ta till vara den 

kunskap som finns vid högskolan om fastighetsföretagande, samtidigt som att vara en mötesplats 

där mångvetenskaplig kan sammankopplas med stadens erfarenheter av fastighetsdrift (Andersson, 
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Johansson & Nordesjö , 2010, ss. 16-17). Dessutom så bedriver CFFF tillsammans med Malmö stad 

olika forskningsprojekt som syftar till att studera vilka förutsättningar som finns för 

fastighetsutveckling i staden. Inom denna samverkan har det även bedrivits flera utvecklingsprojekt 

av de miljonprograms områden som finns i Malmö stad, huvudfokuset för dessa projekt har varit att 

få dessa områden att bli mer ekologiskt hållbara (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, s. 9).  

Institutet för studier i Malmös historia är den andra organisation som är ansluten till US som varit 

en del i den forskningspolitik som Malmö stad bedriver. Institutet samfinansieras av staden och 

högskolan och den ger uttryck för stadens forskningspolitik genom att bedriva forskning om Malmö 

stads historia (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, s. 9). Institutets primära syfte är att samla in 

kunskap och bedriva forskning kring Malmö stads historia och dess utveckling för att sedan sprida 

denna kunskap både inom stadens verksamheters, till dess politiker men även till övriga delar av 

samhället (Andersson, Johansson & Nordesjö , 2010, s. 18).  

Precis som vid följeforskningen och utvärderingarna så skiljer sig stadens motiv och rutiner från 

högskolans, trots att de valt att samarbeta genom att samfinansiera dessa institut. Arbetsrutiner 

skiljer sig markant åt mellan de båda parterna och som Johansson beskriver det så utgörs skillnaden 

av att ”Skrivandet kontra pratandet hamnar ofta i klinch med varandra” (Fil.dr vid Malmö 

högskola, 2017). Med detta åsyftas att lärosätena oftast behöver längre tid innan de initierar projekt 

som då måste inneha en akademisk relevans, medans beslutsprocessen i kommunen är mer 

mötesbaserad.  

Migration och integration är även ett prioriterat område inom Malmö stads forskningspolitik, då 

staden tagit emot många nyanlända från olika delar av världen. Mycket av den forsknings som 

bedrivits kring dessa frågor ingår självklart under FoU-verksamheten både inom FoU och socialt 

hållbar utveckling samt den forskning som bedrivits vid Pedagogisk Inspiration Malmö. Men 

Malmö stad har även samverkat med Malmö högskola för att bedriva flera andra forskningspolitiska 

satsningar. Malmö stad har sedan Malmö högskolans bildande år 1998 finansierat en gästprofessur 

till Willy Brandts minne. Som är en professur som syftar till att få tillgång till aktuell forskning om 

migration och integrationsfrågor det nuvarande avtalet gäller fram till år 2020 (Andersson, 

Johansson & Nordesjö, 2010, s. 18). Ett annat viktigt mål med inrättandet av denna professur var 

även att knyta kontakter med internationella forskare som innehar kompetens inom detta område 

och genom detta få tillgång till ny kunskap som kan spridas och implementeras i stadens 
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verksamheter. Denna professur finansierar även en doktorandtjänst samt en forskningsassistent som 

ska stödja forskningsarbetet (Skaffari Multala).  

Social innovation och entreprenörskap som är det tredje centralt tema inom Malmö stads 

forskningspolitik, denna del av forskningspolitiken har som staden själva beskriver en mer praktisk 

och samverkansorienterad del av deras forskningspolitik. Den stora samverkanspartner för Malmö 

stad inom detta område är Mötesplatsen för social innovation (MSI), som är en nationell 

samverkansplattform för frågor som berör social innovation och samhällsentreprenörskap. MSI är 

samfinansierad med så väl regionala och statliga aktörer så som region Skåne, 

näringsdepartementet, Malmö högskola och Malmö stad som gick in i denna samverkan under 

hösten 2014 (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, ss. 9-10). 

Samverkan med MSI följer ett liknande mönster som de övriga forskningspolitiska samverkansavtal 

som jag beskrivit ovan då målet är att tillämpa den kunskap som finns inom Malmö högskola och 

den kunskap som framtagits inom ramarna för denna samverkan för att utveckla stadens 

verksamheter och deras arbetsmetoder. Det som skiljer samverkan med MSI från den 

forskningspolitik som bedrivs för att uppnå en mer evidensbaserad och hållbar stad är att den 

forskning som bedrivs som aktionsforskning (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, s. 9). 

Aktionsforskning innebär att forskaren ska ha en direkt påverkan på forskningsområdet genom att 

den kunskap som produceras bygger på praktiska handlingar än kunskap som producerats genom 

teoretiska resonemang (Ekermo, 2002, s. 45). 

Inom social innovation deltar även Malmö stad i Rådet för kommunalekonomisk forskning och 

utbildning (KEFU), som är anslutet till Lunds universitets ekonomihögskola. Syftet med 

anslutningen till detta råd är att stödja stads specifik forskning om stadens samt regionens agerande 

inom det ekonomiska området. Samt se till att den forskning som existerar implementeras i stadens 

verksamheter (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, s. 12). 

Även om Malmö stad har mest samverkan med den lokala högskolan finns även ett omfattande 

samarbete och samverkan med Lunds universitet, något som enligt kommunalrådet var mer frekvent 

innan Malmö högskola existerande då ”innan Malmö fanns va vår kontakt dit” (Kommunalråd i 

Malmö stad, 2017). Malmö stad blev under våren 2015 blev Sveriges första certifierade 

forskningskommun, vilket är ett exempel på dagens samverkan med Lunds universitet. Då ”de 

tekniska förvaltningarna har ett samarbete med Lunds universitet, och genom det är vi en 

forskningskommun” (Tjänsteman på stadskontoret, 2017). Förutom Lunds universitet så innefattar 
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certifieringen att Malmö stad får tillgång till samverkansprojekt som bedrivs vid alla regionens 

lärosäten (Jephson, 2016). Detta certifikat utfärdades kommunförbundet Skåne och innebär att 

Malmö stad lever upp till fem kriterier. Det första av dessa kriterier är att det finns minst en 

kommundoktorand/licentiat i stadens verksamhet som samverkar med något lärosäte. Att de berörda 

förvaltningarna aktivt medverkar i sansökningar till forskningsprojekt samt är delaktiga i pågående 

projekt. Det fjärde kriteriet för att få detta certifikat är det finns minst en forskningsansvarig som 

bedriver och samordnar samverkan med de berörda lärosätena. Det femte och sista kriteriet är att 

staden anordnar minst en aktivitet där FoU-verksamheten samt dess resultat diskuteras och därmed 

sprider den forskning som bedrivits (Malmö stad, 2016, s. 11).  

Syftet med denna certifiering är från stadens sida att bli en attraktiv arbetsplats men även att öka 

kunskapsbasen om en hållbar stadsutveckling hos både enskilda men även hos verksamheterna som 

helhet. Det är de tekniska förvaltningarna inom staden som berörs av denna certifiering, det vill 

säga fastighetskontoret, gatukontoret, miljöförvaltningen samt stadsbyggnadskontoret (Malmö stad, 

2016, s. 11). Certifieringen syftar även till att göra stadens som helhet attraktiv då den innebär att 

Malmö stad har rätt att benämna sig som en ”forskningskommun” samt att marknadsföra sig med 

den logotyp som visar att de är en kommun som innehar detta certifikat (Jephson, 2016). 

Certifieringen bör även ses som en del i att utveckla stadens forskningspolitik då man dels får en 

mentor vid lärosätena att diskutera utvecklingen av forskning inom kommunen men vars 

huvudsakliga syfte är att hjälpa till med att ansökningar samt att utveckla forskningsprojekt. 

Dessutom så får Malmö stad via denna certifiering till tillgång till olika typer av nätverksträffar, 

seminarium och konferenser som syftar till att sprida kunskap och erfarenheter mellan de 

certifierade kommunerna (Jephson, 2016). Förutom den utvecklande aspekten så är innebär 

innehavet av forskningskommuns certifikatet även en aktiv del i stadens forskningspolitik då 

medlemskapet gör att staden delar i flera forskningsprojekt ansluta till certifieringen. Vid 

tidpunkten för publicering av denna uppsats pågår tre sådana större projekt, det första av dessa är ett 

projekt som namngetts ”när kommunerna sätter forskningsagendan”. Projektets syfte är att 

undersöka och studera hur forskningssamverkan mellan kommuner och lärosäten ska organiseras i 

praktiken för att uppnå det bästa möjliga resultatet för båda parterna. Användningen av 

kommundoktorander ges särskilt fokus som en arbetsmetod värd att utveckla och studera närmare 

(Jephson, 2017). 
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Det andra forskningsprojektet som kommunförbundet Skåne anordnar under forskningskommuns 

certifieringen handlar om hur en ekosystemtjänst perspektivet kan tillämpas i de deltagande 

kommunernas beslutsfattande och de processer som är associerande med den. Samtidigt pågår även 

ett tredje projekt som syftar till att undersöka hur de Skånska kommunerna kan tillämpa 

naturbaserade lösningar för att öka och stärka jämlikheten inom respektive kommun samt öka det 

hälsobaserade välbefinnandet hos sina invånare (Jephson, 2017). 

4.3.5 Externt initierande projekt 

Malmö stad agerar även aktivt för att få delta i forskningsprojekt som har initierats av utomstående 

aktörer både statliga, regionala och aktörer aktiva på EU nivå. Den främsta anledningen till att 

denna form av forskningspolitisk agerande har blivit så populär hos staden är att Malmö i grunden 

är en fattig stad vilket gör att ”stadsutvecklingen i Malmö är beroende av externa medel” (Fil.dr vid 

Malmö högskola, 2017). Denna begränsning formar forskningspolitiken på sätt att staden blivit 

väldigt bra på att agera opportunistiskt genom att skapa forskningsprojekt eller utvärderingar som 

matchar de aktuella utlysningar som finns hos andra aktörer. Sammantaget har en mentalitet växt 

fram som innebär att det ”framförallt finns det ingen tydlig ide om vad man inte ska göra” (Fil.dr 

vid Malmö högskola, 2017). Vilket innebär att stadens forskningspolitik delvis styrs av vilket 

utlysningar och projekt andra aktörer är villiga att finansiera. Initiativtagandet till att delta i denna 

typ av externt finansierade och initierande forskningsprojekt liknar stadens forskningspolitik 

generellt då det sker på en individbaserad och decentraliserad nivå, då ”det är ofta tjänstemän som 

fångar upp projekt” (Kommunalråd i Malmö stad, 2017). 

Ett konkret exempel på ett sådant projekt som även är mer orienterat åt aktionsforskningen är 

projektet Testbed, som innebär att näringslivet får testa nya lösningar inom äldreomsorgen i Malmö 

stad samt att utveckla nya arbetsformer och organisationsformer som sedan utvärderas av forskare 

anslutna till MSI. Testbed syftar även till att involvera den anställda inom äldreomsorgen dels för 

att öka deras kunskap men även för att ta till vara den kunskap de besitter för att utveckla nya 

arbetsmetoder som i högre grad ska uppfylla brukarnas behov. Detta projekt sker i samverkan med 

flera näringslivs aktörer som vill testa sina lösningar i en praktisk kontext, samt med Vinnova som 

står för hälften av finansieringen (Ahlfridh & Vilén-Johansson, 2014, s. 10). Projektet Testbed 

syftade även till att utveckla nya arbetsmetoder för de anställda vid äldreomsorgen i staden som 

exempelvis ” hur gör man ett bra inflyttningssamtal med en gammal människa som flyttar in på ett 

äldreboende ” (Tjänsteman på stadskontoret, 2017). Även om detta är det senaste 

samarbetsprojektet mellan Vinnova och Malmö stad så har flera samverkansprojekt mellan dessa 
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aktörer tidigare existerat och som stadskontorets företrädare uttrycker det ”vi har haft ett antal 

Vinnova projekt genom åren” (Tjänsteman på stadskontoret, 2017). 

Malmö stad har även deltagit i externt finansierade forskningsprojekt som initierats via Mistra, om 

Testbed projektet syftade till att bidra till mer evidensbaserade verksamheter samt testa nya sociala 

innovationer så syftar de projekt staden deltagit i via Mistra till att göra staden mer hållbar. Mistra 

är en stiftelse som specialiserat sig på att stödja och bedriva forskning som kan bidra till en hållbar 

miljöutveckling. Detta sker genom att Mistra agerar som finansiär av olika forskningssatsningar 

men även som en koordinator mellan de berörda parterna som är allt från lärosäten till näringsliv 

och offentliga organisationer (Mistra, 2013). 

Ett av de mest omfattande projekten som Mistra bedriver är att bygga upp kunskapsnoder runt om i 

världen, sammantaget finns det fem sådana plattformar. Varav den femte och senaste inrättande 

finns i Skåne och har sitt centrum vid Malmö högskola men även Lunds universitet och SLU 

Alnarp är anslutna. De andra två anslutna aktörerna är Malmö stad och Region Skåne (Mistra urban 

futures). De forskningsprojekt som bedrivs via denna plattform ska ske i samverkan mellan 

forskningen och mer praktiska yrkesgrupper för att stärka dialogen och ta tillvara samt sprida den 

kunskap som finns hos båda grupperna. Detta ska uppnås genom att kunskap som tas fram samt de 

analyser som görs ska påverkas av både forskarsamhället och den verksamhet som samverkan sker 

med. Mistra urban future projektet kommer att fram tills finansieringen avslutas år 2019 att bedriva 

flera olika projekt som alla syftar till att uppnå dessa mål (Mistra Urban Futures, 2016). En central 

målbild i detta projekt som återfinns hos både staden och Malmö högskola är insikten om att för att 

uppnå en hållbarstadsutveckling så måste nya arbetsformer inrättas. Detta beskrivs av forskaren vid 

Malmö högskola som att ”ska vi lösa de utmaningar som vi står inför med hållbar stadsutveckling 

så måste vi hitta nya former av kunskapsproduktion” (Fil.dr vid Malmö högskola, 2017). 

Eftersom detta samverkansprojekt är nyligen instiftat så har ännu inga projekt avslutas inom ramen 

för Skåne plattformen. Men ett av de nu pågående projekten är att skriva en antologi om hur arbetet 

med ekostaden Augustenborg har utvecklats under de 15 år som den existerat. Dessutom syftar 

denna skrivelse även till att försöka ta till vara de lärdomar som arbetet fört med sig så att de kan 

tillämpas på liknande projekt i framtiden. Eftersom kunskapsproduktionen inom Skåneplattformen 

bygger på arbetsmetoder från både akademin och stadens verksamheter så kan en mångfald av 

projekt bedrivas inom ramarna för denna plattform. Detta innebär att inom denna plattform så finns 
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det planer på att i framtiden bedriva forskningsprojekt som både har det klassiskt akademiska 

kritiska perspektivet till projekt som har en mer praktisk tillämpning (Mistra Urban Futures, 2016). 

4.4 Sammanfattning av Malmös stads strategier och organisering av forskningspolitik  

Sammanfattningsvis så framträder tre huvudsakliga mål med den forskningspolitik som bedrivs 

inom Malmö stad. För det första ämnar den göra stadens verksamheter mer kunskaps och 

evidensbaserade så att staden ger dess medborgaren en så bra service de kan. Forskningspolitikens 

andra syfte är att se till att Malmö stad utvecklas till att bli en mer ekologiskt, social, kulturellt och 

ekonomisk hållbarstad. Det tredje målet som forskningspolitiken ska uppfylla är att bidra och stödja 

initiativ som leder till en ökad social innovation. Förutom dessa tre övergripande mål finns det även 

ett mindre uttalat mål med att bedriva forskningspolitik, nämligen att göra staden till en mer 

attraktiv arbetsgivare då forskningspolitiken ger möjlighet till en personlig utveckling hos 

personalen men även en möjlighet att locka till sig mer kvalificerade medarbetare.  

Eftersom stadens organisationsstruktur är starkt decentraliserad så framträder inte mindre än fem 

olika organisationsmodeller för att utföra stadens forskningspolitik. Den första av dessa är stadens 

FoU-verksamhet och professionsutbildningar där även kommundoktoranderna finns inordnade. 

Utvärdering och följeforskning är den andra organiseringsmodellen för stadens forskningspolitik. 

De tredje och fjärde organisationsmodellerna av stadens forskningspolitik är större 

forskningsprojekt som antingen initieras av staden eller av andra externa aktörer. Malmö stads 

femte och sista modell för utförandet av forskningspolitik är inrättandet av samverkansorgan med 

lärosäten samt Region Skåne.  

I figuren nedan ges en sammanfattning av dessa organiseringsmodeller och enskilda exempel på 

den forskningspolitik som bedrivits utefter dessa organiseringsmodeller. 
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Figur1;Stadens organisering av forskningspolitiken (egen källa) 

Ett tredje framträdande resultat är att Malmö stad inte fritt kan bedriva sin forskningspolitik utan 

istället måste ta hänsyn till flera begränsningar vid utformandet av forskningspolitiken och de 

organisationsmodeller den uttrycks genom. Den första av dessa är lagen om offentlig upphandling 

som begränsar staden i dess val av vem som ska utföra de forskningspolitiska projekten. Stadens 

utförande av forskningspolitiken är även begränsat av den rådande ekonomiska situationen som 

både begränsar vilka forskningspolitiska ansatser som utförs och vilka som implementeras men 

även vilka samverkans och andra organisationer som ägnar sig åt forskningspolitik. Den tredje 

faktorn som begränsar stadens möjlighet att utföra forskningspolitiken är den decentraliserande 

organisationsstrukturen som försvårar samverkan mellan de olika verksamheterna inom staden samt 

att forskningspolitiken är beroende av initiativ från enskilda tjänstemän. Den fjärde och sista 

uppenbara begränsningen för stadens forskningspolitik är de är beroende av samverkan med 

lärosäten som besitter den akademiska kunskapen men de olika organisations och målstrukturerna 

skapar målkonflikter.   
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5. Analys  

Detta kapitel åsyftar att analysera den empiri som presenterades i föregående kapitel genom att 

knyta samman den med uppsatsens teoretiska utgångspunkter som återfinns i det tredje kapitlet och 

därmed besvara uppsatsen frågeställningar.  

5.1 Målen med stadens forskningspolitik 

De mål med forskningspolitiken som identifierades i föregående kapitel kommer här jämföras med 

andra kommuners målbilder för att placera Malmö stads agerande i förhållande till andra aktörer. 

Men målen kommer även att analyseras utefter Perrys resonemang om normativa och kognitiva mål 

för att besvara uppsatsens första frågeställning om vilka mål som staden vill uppnå med sin 

forskningspolitik.  

En intressant bild framträder när målen med Malmö stads forskningspolitik jämförs med den 

forskning som finns om andra svenska kommunernas mål med att bedriva någon form av 

forskningspolitik. Denna jämförelse visar att Malmö stad delar många av de mål som de andra 

svenska kommuner har med att bedriva forskningspolitik, precis som Perssons och Syssners studie 

påvisade så är ett centralt mål hos de undersökta kommunerna att stärka kunskapen i de egna 

organisationerna och verksamheterna. Något som bekräftas av den studie som genomförts av CKS 

och HELIX VINN som tillägger att ett centralt mål med kommunernas forskningspolitik är att den 

ska stärka och utveckla de existerande kommunala verksamheterna. Detta är något som även 

Malmö stad har som mål med att bedriva sin forskningspolitik då mycket av verksamheten i allt 

från stads initierade projekt, utvärdering och följeforskning samt FoU-enheterna syftar till att göra 

stadens verksamheter mer evidensbaserade.  

Perssons och Syssners beskrivning av att forskningspolitiken hos de svenska kommunerna även 

syftar till att uppnå andra tillväxt och utvecklingsmål stämmer även in på den forskningspolitik som 

bedriv i Malmö stad. Då staden vill uppnå en mer hållbar stadsutveckling både i sociala, kulturell, 

ekonomisk men även en mer klassisk ekologisk hållbarhet. Malmö stad agerar även likt de tidigare 

undersökta kommunerna i det att man med forskningspolitiken vill öka samt stödja sociala 

innovationer i staden, vilket liknar Perssons och Syssners beskrivning av att kommunerna med 

forskningspolitiken vill uppnå olika utvecklingsmål.  

Även om evidensbaseringen, en hållbar stadsutveckling och en ökad andel sociala innovationer är 

Malmö stads tre huvudsakliga mål med den forskningspolitik de bedriver så återkommer även att 
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göra staden mer attraktiv som ett mer inofficiellt mål. Att stärka stadens attraktionskraft åsyftar i 

Malmö stads fall främst deras attraktionskraft som arbetsgivare för välutbildad och kompetent 

personal. Att bedriva forskningspolitik för att uppnå en sådan ökning i attraktionskraften hos de 

egna organisationerna och verksamheterna återfinns även hos andra flera andra svenska kommuner, 

enligt de studier som CKS och HELIX VINN har genomfört.  

Malmö stads mål med sin forskningspolitik stämmer även överens med andra kommuners agerande 

då det är de kommunala välfärdsområdena som forskningspolitiken främst riktats emot. Detta 

uttrycks genom att ett av de centrala målen med forskningspolitiken är att göra stadens 

verksamheter så som äldreomsorgen och skolan allt mer evidensbaserade för att tillhandahållen en 

bättre service för stadens medborgare. Detta är något som stadens FoU-enheter varit en aktiv del av 

via forskningscirklar, handledning och kunskapsspridning som gör verksamheterna mer 

vetenskapsbaserade och därmed på lång sikt mer kostnadseffektiva då rätt metoder ändvänds från 

början. Samma fokus finns även i hållbarhetsmålet som exempel via större stads initierade projekt 

likt Malmö kommissionen som fokuserade på invånarnas välbefinnande. Även stadens tredje mål 

att bidra till social innovation åsyftar bedrivs ofta inom välfärdsområdet, Testbed projektet är ett 

sådant exempel på en forskningspolitik för social innovation inom välfärdsområdet. Då projektet 

testade både nya metoder och nya praktiska lösningar inom stadens äldreomsorg.  

Men stadens storlek gör även att andra aspekter än välfärdsområdet ryms inom forskningspolitiken 

så som ett fokus på miljö och ekologisk hållbarhet som återfinns både inom externt initierande 

projekt så som MISTRA men även inom stadens samverkansorgan med lärosätena så som ISU och 

forskningskommuns certifieringen.  

I förhållanden till uppsatsens teoretiska utgångspunkter så kan Malmö stads mål med 

forskningspolitiken analyseras med Perrys modell för vad som styr relationen mellan kommuner 

och lärosätena. Samverkan mellan lärosäten och kommunerna är enligt Perry beroende av kognitiva, 

regulativa och normativa interaktioner. Den regulativa aspekten kommer att tillämpas i ett senare 

avsnitt då den mer rör den fysiska organiseringen av forskningspolitiken medan de normativa och 

kognitiva interaktionerna mer berör målen med forskningspolitik och kommer att tillämpas på 

stadens forskningspolitiska agerande i detta avsnitt.  

Perrys normativa aspekt på samverkan kan delas in två underkategorier den första av dessa är de 

normer som styr vad som de båda partner vill uppnå med samverkan. Staden vill som jag tidigare 

beskrivit att samverkan ska resultera i en mer evidensbaserad verksamhet vilket kräver en 
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samverkan då staden insett ”för att kunna ha en effektiv verksamhet med hög kvalitet behöver man 

hjälp med att se vad som är effektivt och hög kvalitet och bäst för den enskilde medborgaren” 

(Tjänsteman på stadskontoret, 2017). Samtidigt som de även vill uppnå en hållbar stad både socialt, 

ekonomiskt, kulturellt men även ekologiskt. Samverkan med lärosätena via forskningspolitiken har 

även som jag tidigare beskrivit åsyftat att staden ska bli en plats för sociala innovationer och en mer 

attraktiv arbetsgivare.  

Den andra delen av den normativa analysdelen är de normer och värderingar som styr interaktionen 

mellan de olika parterna. Malmö stads samverkan med lärosäten både i Sverige och utomlands är 

förutom de övergripande målen även väldigt beroende av värderingar och normer hos enskilda 

tjänstemän inom stadens verksamheter, då ”det är ofta tjänstemän som fångar upp projekt” 

(Kommunalråd i Malmö stad, 2017). Något som bekräftas av den informanten vid Malmö högskola, 

”finns ett driv hos tjänstemän på strategiska positioner” (Fil.dr vid Malmö högskola, 2017). Men 

som även tillägger att samma situation är rådande vid högskolan, då ”forskningssamverkan är 

väldigt individbundet från både staden och högskolan” (Fil.dr vid Malmö högskola, 2017). 

Förutom individbundenheten vid högskolan måste staden även ta hänsyn till flera av lärosätenas 

värderingar och normer, en sådan central norm framkom i de tillfällen där samverkan kring 

följeforskning inte inleddes mellan de båda parterna då, den ”ger låga akademiska meriter” 

(Konsult som tidigare arbetat inom Malmö stad, 2017). Högskolan i Malmö vill alltså endast 

samverka om det finns möjlighet att samverkan på något sätt ger uppkomst till kunskap som ger 

akademiska meriter. Något som därmed styr vilka samverkansorganisationer som bildas.  

En väldigt intressant bild framträder vid tillämpning av den kognitiva aspekten på målen som staden 

har med att bedriva forskningspolitik i samverkan med andra aktörer, med kognitiva aspekterna 

åsyftar Perry grundläggande regler som både omedvetet och medvetet ligger till grund för att de 

båda parterna väljer att samverka. Den omedvetna aspekten av detta är svårt att analyser i en 

uppsats likt detta som bygger på material där avsändaren endast kan framföra information denna är 

medveten om.  

En sådan medveten övertygelse är att världen förändras då den blir allt mer globaliserad vilket gör 

att ingen aktör ensam kan lösa det problem som återfinns i samhället, detta är även tanke som 

återfinns i den tidigare forskningen om varför forskningspolitik bedrivs där Melander hävdar att det 

är för att kunskap allt mer har blivit en förutsättning för ekonomisk utveckling. Hudson tillägger att 

detta beror på att dagens ekonomiska system gör att kommuner allt mer även måste klara av 



56 

 

internationell konkurrens. Lärosätenas förmåga att skapa kunskap samt förmågan att knyta 

kontakter både internationellt och nationellt har därmed gjort dem till en naturlig samarbetspartner 

för kommuner som saknar förmågan att knyta dessa kontakter och producera den kunskap som är 

starkt sammanlänkad med den ekonomiskutvecklingen. 

Detta resonemang är också ständigt återkommande både i dokument producerade vid Malmö stad 

men även vid Malmö högskola samt vid de intervjuer jag genomfört och används som en anledning 

till varför samverkan sker. Samverkan beskrivs exempelvis av tjänstemannen från stadskontoret 

som ett resultat av att ”en ökad medvetenhet om att vi inte klara detta själva, vi behöver 

civilsamhället, vi behöver lärosätena, vi behöver näringslivet” (Tjänsteman på stadskontoret, 

2017). Samma resonemang återfinns vid högskolan där denna tanke uttrycks som att ”ska vi lösa de 

utmaningar som vi står inför med hållbar stadsutveckling så måste vi hitta nya former av 

kunskapsproduktion” (Fil.dr vid Malmö högskola, 2017). 

Detta resonemang är även tydligt i stadens budgetskrivelse där begreppet kunskapsallianser används 

för att beskriva att staden inte endast behöver samverka med lärosätet för att kunna uppnå en hållbar 

stadsutveckling utan att även civilsamhället och näringslivet behöver inkluderas. Denna kognitiva 

insikt uttryckts konkret genom projekt Testbed där kunskap togs fram i samverkan mellan 

lärosätena, kommunens äldreomsorg och näringslivet. Stadens FoU-enheter är även ett konkret 

exempel på detta mål då de används här likt de studerade i Ekermos avhandling för att göra att 

stadens verksamheter utvecklas likt resten av samhället vilket i dagens samhälle innebär 

verksamheter som allt mer bygger sitt dagliga arbete på akademisk kunskap.  

5.2 Forskningspolitikens organisering  

I uppsatsens tredje kapitel där de teoretiska utgångspunkterna presenterades gjordes en 

gränsdragning för hur forskningspolitiken kunde organiseras inom stadens verksamheter samt hur 

organiseringen sker externt mot såväl statliga, regionala samt akademiska samverkanspartner. 

Samma gränsdragning kommer att göras i detta avsnitt och först kommer den interna organiseringen 

av forskningspolitiken att analyseras utefter Premfors teoretiska utgångspunkter, därefter genomförs 

en analys av den externa organiseringen utefter Mays och Perrys teoretiska resonemang.  

5.2.1 Den interna organiseringen  

En kort tillbakablick på Premfors teoretiska ramverk visar att den bygger på tre organisatoriska 

idealtyper för hur forskningspolitiken kan organiseras. Den första av dessa idealtyper är en 

pluralistisk organiseringsmodell som bygger på en avsaknad av en samordnade central aktör. Den 
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andra koordinerings-modellen innebär införandet av en samordnade central aktör men att de övriga 

aktörerna fortfarande innehar stor makt över vilken forskningspolitik som ska bedrivas. Premfors 

tredje och sista idealmodell är den centralistiska, som bygger på att där alla enskilda organisationer 

och verksamheter arbetar mot samma mål som bestämts av en central aktör.    

När dessa teoretiska resonemang appliceras på den forskningspolitik som Malmö stad bedriver så 

framträder en bild där politiken organiseras främst utefter den pluralistiska idealtypen. Den 

huvudsakliga anledningen till att stadens forskningspolitik bör tillskrivas de pluralistiska 

egenskaperna är att det inte finns en övergripande strategi för hur forskningspolitiken ska bedrivas 

och vilka projekt som ska genomföras. Detta exemplifieras bäst genom de externt initierade 

projekten som Malmö stad är en del av där det främst är enskilda tjänstemän som på egen hand tar 

initiativ för att besvara de utlysningar som finns att skapa olika forskningspolitiska projekt som 

matchar dessa utlysningar. Precis som intervjuerna påvisade finns det här inte framför allt inte en 

strategi för vad man inte ska driva för projekt, vilket har gjort att det inom stadens förvaltningar 

utvecklats en opportunistisk anda där tjänstemän ansöker om projekt utan ett övergripande mål och 

anpassar sin beskrivning till den verksamhet där projektet genomförs.   

På ett övergripande plan beskrivs även stadens organisering av forskningspolitiken som pluralistisk 

då som intervjun med den tidigare tjänstemannen inom staden bekräftade så sker utförandet av 

forskningspolitiken isolerat i stadens verksamheter och förvaltningar, samverkan mellan dessa öar 

sker endast sporadiskt. Vilket gör att stadens politik utövning bäst beskrivs som pluralistiskt då de 

andra två idealtyper har en bygger på en mer omfattande samordning av politiken mellan enskilda 

verksamheter.   

Samma pluralistiska drag återfinns hos FoU-enheter men då rörande finansierings aspekten av den 

pluralistiska idealtypen. Då alla aspekter av den forskningspolitik denna enhet vill bedriva så som 

kunskapsspridning, handledning, forskningscirklar osv, finansieras inom ramarna för 

verksamheternas egen budget. Samma situation är gällande om FoU-enheterna eller någon annan 

verksamhet vill initiera ett speciellt projekt så som följeforskning, som då måste finansieras inom 

den ordinarie budget, vilket i Malmö stad ofta inneburit att olika administrativa lösningar där en 

individ får utföra det under ordinarie arbetstimmar applicerats för att minska kostnaderna. Detta 

skiljer sig starkt från den centralistiska modellen där det finns en central aktör som ansvarar för 

finansieringen av forskningspolitik utanför den ordinarie verksamheten.  

Att staden organiserat utförandet av sin forskningspolitik likt Premfors pluralistiska 

organisationsmodell synliggörs även genom att olika verksamheter har valt olika arbetsmodeller för 
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att bedriva forskningspolitiken. De välfärdsorienterande verksamheterna så som skolförvaltningen 

och stadskontoret väljer att till stor del bedriva forskningspolitik via FoU-enheterna något som inte 

finns i de mer tekniskt orienterande förvaltningarna så som fastighetskontoret, gatukontoret, 

miljöförvaltningen samt stadsbyggnadskontoret. Dessa förvaltningar har istället valt att utföra 

forskningspolitiken i samverkan med Kommunförbundet Skåne istället för att vända sig till 

verksamheter inom kommunen och genom denna samverkan bli en certifierad forskningskommun.  

Malmö stads initierande projekt likt Malmö kommissionen samt arbetet med Agenda 2030 följer 

delvis en annan av Premfors logiker, nämligen koordineringsmodellen. Arbetet med kommissionen 

för ett hållbart Malmö uppvisar till skillnad från övriga delar av den interna forskningspolitiken 

drag av koordineringsmodellen. Då det finns tydligare fastslagna mål med exakt vad arbetet ska 

uppnå samtidigt som det finns en central finansiär i form av staden, staden utsåg även Sven-Olof 

Isacsson professor emeritus vid Lunds universitet till samordnare och ledare för arbetet. Att inte 

projektet uppnår kriterierna för en centralistisk organisationsstruktur är för att kommissionärernas 

arbete inte reglerades i detalj och att ansvaret för att uppnå de förutbestämda målen var upp till 

varje kommissionär. Det fortsatta arbetet med de rekommendationer och förslag som kommissionen 

presenterade organiseras även utefter Premfors koordineringsmodell då stadskontoret har fått i 

uppdrag att samordna det arbete som sker ute i de olika förvaltningarna och verksamheterna. 

En liknade organiseringen sker med den forskningspolitik som syftar till att uppnå de nio målen 

med Agenda 2030, då detta arbete samordnas och leds av ett hållbarhetskansli som finns inrättat 

under stadskontoret men att stor del av forskningspolitiska arbetet sker ute i stadens förvaltningar.  

Även om den interna organiseringen av forskningspolitiken uppvisar en stark pluralistisk karaktär 

så bör det tilläggas att det i denna uppsats resultat framkom att staden nu utarbetar en 

avsiktsförklaring för att samordnad samverkan med Malmö högskola mellan de enskilda 

verksamheterna. Det är av två anledningar svårt att förutspå hur detta påverkar organiseringen av 

stadens forskningspolitik, den första av dessa är att regleringens omfattning vid tiden för denna 

uppsats inte är publicerad. Något som gör att det är omöjligt att förutspå om den är omfattande nog 

för att göra stadens politik centralistisk eller om den ger utförandet av politiken vad Premfors skulle 

beskriva som mer koordineringskaraktär. Dessutom så finns det en möjlighet att en sådan 

avsiktsförklaring inte i praktiken ändrar utförandet av stadens politik som då fortfarande har en 

pluralistisk karaktär. 
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Den andra anledningen till att påverkan på forskningspolitikens organisering inte på förhand kan 

förutspås är att avsiktsförklaringen endast avser samverkan med Malmö högskola och inte övriga 

forskningspolitiska samverkan. Fastän Malmö högskola är stadens största samverkanspartner så 

bedrivs forskningspolitiken även genom externt finansierade projekt, med andra 

samverkanspartners så som exempelvis Lunds universitet men även via offentlig upphandling.  

Vilket får konsekvens att delar av forskningspolitiken fortfarande kan inneha de pluralistiska 

karaktärsdragen under tiden som samverkan med Malmö högskola eventuellt ändrar organisatorisk 

karaktär. 

Malmö stads interna organisering av forskningspolitiken är lik hur andra stora städer väljer att 

organisera sin politik internt. Då forskningspolitiken inom staden är decentraliserad och beroende 

av initiativ från ett fåtal individer, inom exempelvis de externt initierande projekten.  

Tjänstemännens roll inom forskningspolitiken liknar även deras roll inom andra svenska kommuner 

då de har ett stort inflytande över politikens utförande, vilket exemplifieras bäst av FoU-enheternas 

fyra arbetsmetoder vars utförande till stor del är beroende på enskilda tjänstemän samma 

resonemang kan även appliceras på gränsgångarna vid ISU. Som till stor del i sin roll som 

tjänstemän har ansvaret för att utforma omvärldsbevakningen.  

5.2.2 Den externa organiseringen  

Även den externa organiseringen av forskningspolitiken i förhållanden till andra aktörer och 

samverkanspartners liknar hur andra större städer och kommuner valt att organisera sin 

forskningspolitik. De två största samverkansparterna är likt andra kommuner de två närliggande 

lärosätena Malmö högskola och Lunds universitet. Samverkansorganisationerna ISU, US samt 

gästprofessuren till Willy Brandts minne bedrivs i samverkan med Malmö högskola. Samtidigt som 

mycket av följeforskningen, FoU-verksamheten, professionsutbildningarna och 

kommundoktoranderna också sker i samverkan med någon institution vid Malmö högskolan. 

Samtidigt så sker forskningskommuns certifiering och en del av FoU-verksamheten även 

tillsammans med Lunds universitet.  

Efter att ha jämfört stadens organisering av forskningspolitik med andra kommuners agerande 

kommer jag nu jämföra organisering med de teoretiska perspektiven som presenterades i uppsatsens 

tredje kapitel. Sammanfattningsvis så kan en enskild stad enligt Perry och May antingen agera 

aktivt som partner eller egen utförare av forskningspolitiken eller passivt i förhållande till statliga 

och regionala aktörer genom att agera som en scen för statens politik eller endast implementera den. 
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Malmö stads organiseringen och utförande av den forskningspolitiska staden bedriver beskrivs bäst 

som en aktiv politisk handling. Då Malmö stads agerande uppfyller båda Perrys och Mays aktiva 

kriterium då både agerar som en partner men också som en självständig utförare.  

Malmö stads utförande av forskningspolitiken sker till stor del som Perry och May beskriver som en 

självständig utförare av forskningspolitiken. Projekt som Malmö kommissionen och migrationens 

utmaningar är de mest uppenbara exemplen på att staden på egen hand väljer att initiera 

forskningspolitiska aktioner. Perrys och Mays aktiva definition innehåller även att kommunerna ska 

upprätta egna organisationer som bedriver forskningspolitik, vilket även stämmer in på Malmö 

stads organiseringen. Då det förutom de uppenbara FoU-enheterna även existerar 

professionsutbildningar, som syftar till att stärka stadens verksamheter genom vidareutveckling av 

personal samt spridning av kunskap.  

Den självständiga aspekten åsyftar inte att forskningspolitiken måste bedrivas i isolering från andra 

delar av samhället utan att den bedrivs fri från statliga och regionala initiativ och bedrivas på 

kommunens egna villkor. Detta gör att de samverkansorgan och organisationer som Malmö stad 

inrättat tillsammans med lärosätena även ses som vad Perry och May skulle klassificera som ett 

aktivt förhållningssätt till forskningspolitiken. Sammantaget gör detta alltså att samverkan kring 

ISU, US och MSI gör att staden bedriver en aktiv forskningspolitik.   

Partnerskaps organiseringen återfinns genomgående i många delar av stadens forskningspolitik, 

men exemplifieras troligtvis bäst av de fall där staden valt att agera som partner till Vinnova projekt 

som Testbed. Där Malmö stad aktivt besvarade den utlysning som Vinnova presenterade och bedrev 

Testbed i en form av partnerskap där finansieringen av projektet var delad. Testbed projektet 

fungerade i denna uppsats endast som ett av exemplen på samverkan med Vinnova men som 

intervjuerna bekräftade så har flera samverkansprojekt skett med Vinnova. Det andra exemplet på 

att Malmö stad via sin forskningspolitik agerar som en aktiv partner till regionala och statliga 

aktörer är certifieringen som forskningskommunen. Här ansökte Malmö stad för att få vara en del 

av detta partnerskap och de blev tvungna att leva upp till vissa kriterier för att få denna certifiering. 

Här agerar kommunen i partnerskap med både kommunförbundet Skåne som är initiativtagaren till 

samverkan men även med andra kommuner som ansluter sig.  

Den aspekt som saknas i stadens utförande av forskningspolitiken är att Perry och May även 

benämner att en aktiv forskningspolitik sammanlänkas med en egen övergripande strategi, något 

som Malmö stad saknar. Men precis som intervjuerna bekräftar så behöver detta inte betyda att 
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staden inte bedriver en aktiv forskningspolitik utan att den bedrivs men utan att det finns en 

övergripande strategi och att beslutsprocessen är decentraliserade. 

Precis som jag beskrev i uppsatsens fjärde kapitel så är Perrys och Mays teoretiska ramverk 

lämpligast att tillämpa på relationen mellan stad/kommun och region eller stat, vilket gör att stadens 

forskningspolitiska organisering gentemot lärosätena inte helt kan inkorporeras i analysen. För att 

kunna utvidga analysen till att även innefatta lärosätena har Beth Perry skapat en modell för att 

separat analysera relationen och organiseringen av forskningspolitiken mellan kommuner och 

lärosätena. Sammantaget så säger Perry att relationen mellan en kommun och ett lärosäte kan delas 

in i tre olika kategorier en kognitiv, en regulativ samt ett normativt förhållande. Det kognitiva och 

normativa aspekterna presenterades i slutet på förra avsnittet då de mer är relaterade till målen med 

forskningspolitik. 

Utförandet av Malmö stads forskningspolitik organiseras i förhållandet till lärosätena tydligt i flera 

olika regulativa former. Exempelvis så har forskningspolitiken organiserats i längre ekonomiska 

samverkansavtal med Malmö högskola genom instiftandet av samverkansorganet ISU men även 

genom att Malmö stad är en del av samverkans plattformen MSI sedan år 2014. Dessutom så har 

enskilda verksamheter likt FoU-enheterna som har ett längre avtal med Urbana studier vid Malmö 

högskola rörande driften och deltagandet i forskningscirklar. Samverkan med lärosätena från 

stadens sida är även organiserats via kortare mer tillfälliga avtal. Exempel på sådana är FoU-

enheternas samverkan kring enskilda projekt med flertalet lärosäten både i Sverige och utomlands 

samt den följeforskningen och de utvärderingarna som sker i stadens verksamheter som ofta 

regleras i ett avtal med ett lärosäte så som CTA institutionen vid Malmö högskola. Denna typ av 

avtal har även varit framträdande vid de större stads initierade projekten så som kommissionen för 

ett hållbart Malmö där sådana tillfälliga ekonomiska avtal upprättades med både enskilda forskare 

men även med Institutionen för urbana studier vid Malmö högskola.  

Enskilda avtal rörande speciellt följeforskning och utvärderingar av projekt bedriva i någon av 

stadens verksamheter är juridiskt reglerade av lagen om offentlig upphandling, detta gör att de 

många av de kortare avtal som upprättas mellan staden och lärosätena har sin grund i denna 

lagstiftning.   

När de övergripande avtalen om finansiering och vilka arbetsuppgifter som exempelvis 

samverkansorganisationer ska ha, så har normerna om decentraliserande organisationer och 

autonoma tjänstemän stor inverkan på hur samverkan organiseras regulativt. Mer precist vilka 
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arbetsmetoder som ska användas och hur de ska nå sina övergripande mål finns de inga formella 

avtal kring, utan det praktiska utförandet av forskningspolitiken och hur den ska organiseras förbli 

oreglerat och upp till tjänstemännen att organisera. Den kunskapsspridning som sker vid dessa 

samverkansorgan är ett bra exempel på en sådan avsaknad av regleringar då exempelvis 

tjänstemännen i form av gränsgångarna vid ISU sprider kunskap informellt via socialmedier, ”så 

sprider vi ju nyheter hela tiden på Facebook och Twitter” samt sitt nyhetsbrev, ”Så har vi ett 

nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden” (Tjänsteman vid ISU, 2017). Men även vid mer 

formella evenemang som, ”urbanstrategiskt forum där forskare och tjänstemän pitchar en 

utmaning inom forskning eller projekt de arbetar med ute i staden” (Tjänsteman vid ISU, 2017). 

5.3 Begränsningar av det forskningspolitiska utförandet.  

I uppsatsens fjärde kapitel där de teoretiska utgångspunkterna presenterades så återfinns fyra olika 

begränsningar för kommuners möjlighet att inrätta olika organisationer och bedriva politik. Den 

första av dessa begränsningar är vad Pierre benämner som legala begränsningar då det finns ett 

omfattande lag och regelverk som begränsar de svenska kommunernas självständighet. Dessa 

begränsningar uttrycks i Malmö stads forskningspolitik främst genom lagen om offentlig 

upphandling som innebär att kommunen måste upphandla alla större projekt om de inte har 

speciella krav eller anledningar som gör att samverkan med en viss person eller organisation blir 

nödvändig. Detta bekräftas av den intervjuande tjänstemannen vid stadskontoret som framför att 

”vill vi ha en tjänst utförd måste vi upphandla den” (Tjänsteman på stadskontoret, 2017). Detta 

begränsar stadens utförande av forskningspolitiken främst när det kommer till utvärderingar och 

följeforskning där kravet på upphandling är svårt att undvika. Detta har gjort att Malmö stad som 

den intervjuade politikern uttryckte det inte kan använda sig av kontakterna vid Malmö högskola i 

de omfattning man vill, då det inte är säkert att de vinner upphandlingen.  

Dessutom så begränsar detta stadens initiativförmåga till att initiera utvärderingar och 

följeforskning då kravet på upphandling medför en extra kostnad för dessa projekt, vilket innebär 

att Malmö stad istället fått förlita sig på de projekt som Malmö högskola vill initiera då en 

upphandling då inte behöver genomföras. Kravet på upphandling av följeforskning och 

utvärderingar och den kostnad en sådan upphandling medför gör att staden ofta valt att istället 

anställa en person på en viss del av dennes tjänst eller använder den kompetens som finns inom 

FoU-verksamheterna då kostnaden då kan begränsas till lönekostnaden. Något som på grund av 

denna reglering och de ekonomiska kostnader den för med sig gjort att staden ofta valt ”att anställa 
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någon på timmar eller arvodera någon, om det är en speciell fråga” (Kommunalråd i Malmö stad, 

2017). 

Jon Pierres andra observerade begränsning av kommunernas utförande av politik är att det finns 

omfattande ekonomiska begränsningar då kommunerna själva har svårt att påverka de ekonomiska 

förhållandena i en allt mer globaliserad värld. Dessa ekonomiska begränsningar har en tydlig 

begränsning på stadens utförande av forskningspolitiken då Malmö stad då staden under en längre 

tid redovisat årliga underskott. Detta gör att man inom FoU-enheterna ofta väljer att låta de 

anställda bedriva projekten för att då endast behöva betala lönekostnaderna, som det framkom i 

intervjuerna så har staden inga pengar avsatt till forskning och därför behöver de förlita sig på 

denna metod för att bedriva olika projekt. Samma scenario uppstår med följeforskning och 

akademiska utvärderingar av stadens verksamheter där stadens ekonomiska resurser är begränsade 

vilket gör att utvärderingar och följeforskning sällan sker inom de ordinarie verksamheterna, trots 

som de intervjuade politikerna uttrycker det att detta hade varit önskvärt. Istället prioriteras 

tillfälliga projekt eller arbetsmetoder då staden anser att de är i störst behov av utvärdering så att det 

utreds om det är värda att fortsätta arbeta med.  

Stadens ekonomiska begränsningar synliggörs då stora delar av forskningspolitiken sker i externt 

initierade projekt där stor del av finansieringen kommer från andra aktörer. Detta begränsar 

självklart stadens forskningspolitik då utformning av projekten och vilka forskningsprojekt som 

bedrivs endast i en liten del kan påverkas av stadens medarbetare. Som framkom vid intervju med 

företrädaren för Malmö högskola så är stadsutveckling beroende av externa finansiärer vilket gör att 

staden har varit villig att besvara på utlysningar utan någon speciell strategi i åtanke.  

De ekonomiska förhållandena i Malmö stad påverkar även vilka forskningspolitiska organisationer 

staden har, då FoU-enheterna vid flera tillfällen hotats med nedläggning för att försöka minska de 

planerade underskotten i stadens budget. Att utförandet av stadens forskningspolitik begränsas av 

ekonomiska faktorer och begränsningar, stämmer väl överens med den forskning som bedrivits 

kring andra kommuners agerande och vad som begränsat deras utövning. Att stadens utrymme är 

begränsat av den ekonomiska situationen stämmer även väl in på de resultat som publicerat kring 

Malmö stads ekonomiska situation. Då de fastslår att Malmö stad i nuläget är beroende av olika 

typer av ekonomiska stöd då staden fortfarande redovisar ekonomiskt underskott om än inte i 

samma storleksordning som under 90-talet. Eftersom stadens ekonomi är begränsad och beroende 

av statliga stöd så blir en logisk följd att även forskningspolitiken som dessutom inte är en del av de 
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obligatoriska uppgifterna som kommunerna är tvingade att utföra även har omfattande ekonomiska 

begränsningar. 

Enligt den statistisk som SCB tagit fram har Malmö stad valt att prioritera den egna FoU-

verksamheten i större utsträckning än att låta lärosäten utföra den. Detta följer Ekermos teori om att 

kommuners egna FoU-enheter används för att spara på resurser då det forskning och 

utvecklingsarbete de bedriver kan fokuseras på att göra kommunens verksamheter mer 

resurseffektiva. Detta bekräftades i intervjun med företrädaren för stadskontoret som tillade att ”det 

kostar för mycket pengar att göra fel” (Tjänsteman på stadskontoret, 2017), som en av 

anledningarna till att staden satsar på en egen FoU-verksamhet, vilket förefaller naturligt då stadens 

ekonomiska situation är ansträngd. 

Prioriteringen att ge mer resurser till de egna FoU-enheterna än till utlagd FoU-verksamhet 

förefaller även naturligt enligt Ekermos resonemang då FoU-enheternas roll är att se till att ”rätt” 

forskning ur stadens perspektiv prioriteras, något som inte kan garanteras vid ett lärosäte då de har 

andra mer teoretiska mål med den forskning de vill producerar. Detta resonemang stämmer även in 

på Malmö stads agerande och bekräftas av intervjun med företrädaren för Malmö högskola som 

säger att ”skrivandet kontra pratandet hamnar ofta i klinch med varandra” (Fil.dr vid Malmö 

högskola, 2017). Då staden har begränsade ekonomiska resurser blir det därför naturligt att 

prioritera på den FoU-verksamhet som ger mest effektiva resultat.  

Det är inte bara utförandet som begränsas av Malmö stads ekonomiska situation utan den har även 

påverkan på hur resultaten av forskningspolitiken används. Staden måste prioritera vilka 

rekommendationer och förslag som ska genomföras. Detta blev tydligt efter att Malmö 

kommissionens arbete avslutas då endast begränsade delar implementerades. Något som 

bekräftades in intervjun med kommunalrådet som tillade att det inte är möjligt att med stadens 

resurser implementerar alla förslag och rekommendationer som presenterades i dessa projekt.  

Pierres tredje och sista begränsning för utförandet av kommunalpolitik är, den redan existerande 

politiska och ekonomiska organiseringen. Även sådana begränsningar hade tydlig påverkan på 

Malmö stad förmåga att utforma och utföra sin forskningspolitik. För det första så gör stadens 

decentraliserade organisationsstruktur att det som Nilsson beskriver ”det är ofta tjänstemän som 

fångar upp projekt” (Kommunalråd i Malmö stad, 2017). Vilket bidrar till att den kunskap som 

produceras och sprids blir isolerad till en eller ett par av stadens verksamheter, dessutom så 

begränsas nyttan av forskningspolitiken då den är utformad efter endast en verksamhets behov. 
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Något som bekräftats via intervjuerna där stadens utförande och organisering av forskningspolitiken 

”liknas vid en arkipelag många större och mindre öar som det ibland sker kontakt emellan” 

(Konsult som tidigare arbetat inom Malmö stad, 2017). Det bör dock tilläggas att staden är 

medvetna om denna begränsning och utarbetar en avsiktsförklaring som ska innehålla en strategi för 

att samverkan med Malmö högskola ska gynna flera av stadens verksamheter.   

Den andra begränsningen som de redan existerande organisationsstrukturerna bidrar till är att 

organisationerna inte är vana eller skapade för att skapa den mer akademiska kunskap som krävs för 

att utföra forskningspolitiken. Samma sak gäller för den teknologi och kunskap som näringslivet 

besitter vilket gör att staden behöver samverka med både näringsliv och lärosätena för att lösa de 

problem som forskningspolitiken syftar till att lösa. ”ska vi lösa de utmaningar som vi står inför 

med hållbar stadsutveckling så måste vi hitta nya former av kunskapsproduktion (Fil.dr vid Malmö 

högskola, 2017). 
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6. Slutsatser och diskussion  
Detta uppsatsens sjätte och sista kapitel ämnar avrunda denna uppsats genom att presentera 

uppsatsens slutsatser samt att föra en diskussion kring uppsatsen på ett mer generellt plan. Men 

även genom denna diskussion ge förslag på vidare forskning.   

6.1 Uppsatsens slutsatser  

6.1.1Vilka mål förväntas stadens forskningspolitik uppnå?  

 

Sammanfattningsvis så kan fyra övergripande normativa mål identifieras som Malmö stads 

forskningspolitik förväntas att uppnå. Malmö stad vill att forskningspolitiken ska göra att stadens 

verksamheter bli mer evidensbaserade genom att akademisk kunskap ska länkas samman med den 

praktiska kunskap som finns i stadens verksamheter. Politikens andra mål är att se till att stadens 

utveckling blir mer ekonomisk, socialt, kulturellt och ekologiskt hållbar. Forskningspolitiken 

förväntas även fungera som ett verktyg för att testa och implementera sociala innovationer, samt att 

attrahera mer välutbildad och kompetent personal till stadens verksamheter men även fungera som 

en karriärväg för den redan existerande personalen.  

Stadens mål med forskningspolitiken präglas av stadens decentraliserade organisationsstruktur samt 

den samverkan som sker med lärosätena. Forskningspolitikens decentraliserade organisering gör att 

de övergripande målen anpassas för att uppnå mål som återfinns på verksamhets och 

tjänstemannanivå. Samverkan med lärosätena bidrar till att stadens forskningspolitik även behöver 

uppfylla de mål som finns återfinns i den akademiska världen nämligen att forskningspolitiken ska 

genera produkter som tillviss del ger akademiska meriter.   

Förutom de fyra normativa målen återfinns även ett mer underliggande kognitivt mål som stadens 

forskningspolitik förväntas åstadkomma. Nämligen att forskningspolitiken och den 

kunskapsproduktion som sker i samverkan med lärosäten, näringsliv och civilsamhället ses som en 

förutsättning för att lösa allt mer komplicerade samhällsproblem, då lösningarna är beroende av 

kunskapsproduktion som endast är uppnåbar i samverkan med andra aktörer.  

6.1.2Vilka organisationsstrukturer har staden inrättat för att uppnå målen med sin forskningspolitik? 

För att uppnå de fem målen med sin forskningspolitik behöver Malmö stad organisera sin politik 

internt mot de egna verksamheterna men även externt mot staten och lärosätena då staden är 

beroende av de resurser och den kunskap som finns hos dessa aktörer. Sammantaget så återfinns det 
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i Malmö stad fem olika typer av arbetsmodeller som kan kvalificeras som forskningspolitik, dessa 

sammanfattas i figuren nedan. 
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Figur 1: Stadens organisering av forskningspolitiken (egen källa) 

Den interna organiseringen av dessa arbetsmodeller kännetecknas främst av en pluralistisk 

organiseringsmodell vilket innebär att det finns en avsaknad av en central samordnade aktör som 

leder arbetet, istället bestäms utförandet av forskningspolitiken i de enskilda verksamheterna och 

förvaltningarna som alla arbetar med olika metoder för att uppnå stadens förutbestämda mål. 

Forskningspolitiken blir därför beroende av enskilda tjänstemäns initiativförmåga och 

arbetsmetoder vilket även kännetecknar den pluralistiska organiseringsmodell. Dessutom så måste 

även finansieringen av dessa forskningspolitiska uttryck finansieras av den enskilda verksamhetens 

egen budget vilket även är ett av uttryck för den pluralistiska utförande modellen.  

De större forskningspolitiska projekt som initierats av Malmö stad följer inte den pluralistiska 

organiseringsmodellen utan liknas snarare vid Premfors koordinerings begrepp. Då de vid dessa 

projekt återfinns en samordnade aktör som leder arbetet mot de förutbestämda målen och som även 

har ansvar för att uppnå dessa mål.  
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Malmö stad uppvisar med sin externa organisering av forskningspolitiken emot staten att de 

bedriver en aktiv forskningspolitik, då de både bedriver omfattande egna projekt samtidigt som 

stadens tjänstemän aktivt besvarar statliga utlysningar. Stadens organiseringen av 

forskningspolitiken gentemot lärosätena kännetecknas både av längre och kortare regulativa avtal 

men även av avsaknaden av sådana avtal speciellt på detaljnivå.  

Förhållandet mellan den interna och externa organiseringen av forskningspolitiken kännetecknas av 

att de interna satsningarna ges mer resurser för att säkerhetsställa att forskningspolitiken kommer 

stadens invånare till nytta samt uppfyller stadens förutbestämda mål.  

6.1.3Vilka begränsningar formar stadens organisering av forskningspolitiken? 

Forskningspolitikens organisering är inte bara beroende av de mål staden vill att den ska uppnå utan 

Malmö stad måste även ta hänsyn till flertalet begränsningar. Tre kategorier av begränsningar har i 

denna uppsats identifierats som alla påverkar hur staden kan organisera utförandet av 

forskningspolitiken. Den första av dessa är legala begränsningar som synliggörs främst genom 

lagen om offentlig upphandling, begränsar stadens utförande genom att de projekt, utvärderingar 

osv, som staden inte kan utföra i de egna FoU-enheter måste upphandlas. Den andra begränsade 

faktorn som formar staden forskningspolitik är stadens begränsade ekonomi som gör att staden 

måste prioritera vilket projekt som ska genomföras samt vilka organisationer som staden på egen 

hand kan inrätta. Dessutom så gör den ekonomiska situationen att Malmö stads verksamheter måste 

agera opportunistiskt och skapa projekt som matchar existerande utlysningar då de är beroende av 

extern finansiering. Stadens begränsade ekonomiska resurser inskränker även stadens möjligheter 

att utföra sin forskningspolitik genom att begränsa möjligheten till utlagd FoU. Istället behöver 

staden bygga upp egna FoU-verksamheter för att säkerställa att verksamheten bedrivs 

kostnadseffektivt och att pengarna satsas på projekt som kommer staden till nytta.  

Stadens redan existerande strukturer begränsar även hur Malmö stad kan bedriva sin 

forskningspolitik då stadens verksamheter har en decentraliserad organiseringsstruktur då beslut tas 

inom individuella verksamheter som driver sin verksamhet emot övergripande mål. Detta gör att 

forskningspolitiken är beroende av initiativ från enskilda tjänstemän som är de som initierar 

forskningspolitiska projekt samt att den kunskap som produceras blir isolerad till en av 

verksamheterna. Förutom de båda FoU-enheterna är stadens verksamheter beroende av samverkan 

med lärosäten för att bedriva sin forskningspolitik, detta är en begränsning då det finns en skillnad i 

arbetsmetoder mellan de båda organisationer. Dessutom så finns det en målkonflikt då staden vill ha 
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mer praktisk forskning som enligt lärosätena ger låga akademiska meriter, sammantaget måste 

därför en kompromiss ske för att samverkan ska vara möjligt.  

6.2 Avslutande diskussion   

Uppsatsens huvudsakliga metod för insamling av empiriskt material var från början tänkt att vara 

samtalsintervjuer något som fick ändras då som jag redan beskrivit endast fem av femton 

tillfrågande informanter valde att medverka. Anledningar till att avstå medverkan varierade från 

tidsbrist till att inte återkomma trots upprepade förfrågningar. En viktig fråga är hur detta påverkade 

uppsatsens resultat, överlag anser jag att påverkan är relativt liten då intervjuerna ersattes med en 

kvalitativ textanalys som uppsatsens huvudsakliga metod och att intervjuerna endast betraktades 

som kompletterande. Det bör dock tilläggas att varje enskilt informant som avstod från att 

medverka har en potentiell påverkan på uppsatsens resultat då denna intervju kunde ha bidragit med 

nya information eller andra infallsvinklar speciellt för de samverkansorgan och förvaltningar där 

ingen informant finns representerad. Sammantaget minimerades och kontrollerades påverkan på 

uppsatsens resultat genom att uppsatsens huvudsakliga metod byttes ut men fler intervjuer hade 

självklart varit att föredra för att uppnå en rikare empirisk bild över hur forskningspolitiken 

organiseras i Malmö stad.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Denna uppsats bör i min mening följas av ytterligare forsknings som fokuserar på 

forskningspolitiken både i Sverige generellt men även i Malmö mer specifikt. Denna uppsats har 

inte fokuserat på vad forskningspolitiken kostar i Malmö stad en stad som har det svårt ekonomiskt 

även om vissa resonemang kring hur mycket pengar staden spenderade på forskningspolitik först. 

En följande studie skulle här kunna vara möjlig och då kanske med mer normativa frågeställningar 

så som om hur väl forskningspolitiken kan motiveras om man jämför kostnader och resultat. Ett 

annat exempel på en sådan normativ frågeställning skulle vara hur den kommunala 

forskningspolitiken påverkar den akademiska friheten vid de lärosäten som samverkar med staden.  

Ett annat möjligt perspektiv på vidare forskning skulle vara att tillämpa implementeringsteori för att 

undersöka hur väl denna politik som staden hävdar är en central del i dess utveckling i praktiken 

sedan implementeras. Ett mer konkret exempel skulle vara att undersöka i vilken utsträckning de 

råd och rekommendationer kommissionen för ett socialt hållbart Malmö implementerats i stadens 

verksamheter och politik. Samt genomföra en analys av varför dessa råd och rekommendationer inte 

implementerats om så inte är fallet.  
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Precis som jag beskrev i uppsatsens metodkapitel så beskrevs denna uppsats bäst som en explorativ 

fallstudie, men att det på förhand inte fanns något som antydde att Malmö stad skulle agera 

annorlunda än övriga svenska kommunerna vid utförandet av forskningspolitiken. Malmö stad 

visade sig i många avseenden både organisatoriskt och målmässigt agera likt vad tidigare forskning 

fastslagit om övriga svenska kommuner. Det är dock från denna uppsats resultat omöjligt att säga 

om Malmö stad är helt representativ för hur forskningspolitik bedrivs i de svenska kommunerna. 

Därför skulle en studie eller uppsats som har ett jämförande perspektiv på Malmö och någon annan 

svensk kommun som även bedriver en aktiv forskningspolitik, vara intressant. Förslagsvis så skulle 

Norrköpings kommun vara ett bra jämförelseobjekt då den har genomgått och genomgår liknade 

förvandling från en industristad till en mer kunskapsbaserad stad. I en sådan studie skulle det vara 

intressant att jämföra vad städerna gör lika och olika samt genomföra en analys av vad dessa 

skillnader och likheter beror på samt hur det påverkar akademin på olika eller lika sätt.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 1 

Tema 1: Presentation av informanten 

- Vilka är organisationens huvudsakliga uppgifter? 

- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

- Hur länge har du innehaft denna tjänst? 

Tema 2: Organisation 

- Hur arbetar din organisation med forskning?  

- Hur mycket resurser allokeras till forskning?  

- Finns det någon speciell forsknings som premieras? 

- Hur ser beslutsprocessen ut? 

- Hur implementeras forskningen i organisationen? 

- Hur implementeras forskningen i kommunen generellt? 

- Vilka förväntningar har ni på forskning som nu bedriver/ger stöd? 

- Varför stödjer kommunen/er enhet forskning? 

Tema 3: Samverkan 

- Hur samverkar din organisation med övriga delar av den kommunala förvaltningen när 

det kommer till forskning?  

- Finns det någon samverkan rörande forskning med andra kommuner? 

- Finns det någon samverkan rörande forskning med aktörer på regional nivå? 

- Finns det någon samverkan rörande forskning med aktörer på statlig nivå? 

- Finns det någon samverkan rörande forskning med privata aktörer, likt näringslivet osv? 

- Försöker ni komplettera satsningar gjorda av staten eller regionen, eller bedriver ni 

främst egna satsningar?  

- Följdfrågor om ja: Hur är samverkan organiserad? Hur ser resursfördelningen ut? Hur 

ser beslutsfattningen ut? Vilken typ av forskning premieras?  

Tema 4: Forskningspolitikens ställning i kommunen 

- Upplever du att det finns någon central forskningspolitisk strategi i staden?  
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- Hur upplever du att forskningspolitik prioriteras inom staden jämfört med andra 

politikområden? 

- Bör kommunen stödja forskning?  

Tema 5: Avslutande frågor 

- -Finns det några ytterligare frågor som du anser att vi missat att ta upp? 

- -Finns det någon annan person som du rekommenderar att jag intervjuar?  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 2 

Tema 1: Presentation av informanten 

- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

- Hur länge har du innehaft denna tjänst? 

Tema 2: Organisation 

- Vilka är organisationens huvudsakliga uppgifter? 

- Hur arbetar din organisation med forskning?  

Tema 3: Samverkan med Malmö stad 

- Hur samverkar din organisation med Malmö Stad?  

- Finns det någon speciell forskning som premieras? 

- Vem var initiativtagaren till samverkan? 

- Finns det någon samverkan mellan er, Malmö stad som involverar en tredje part så som 

stat, region eller privata aktörer? 

- Följdfrågor om ja: Hur är samverkan organiserad? Hur ser finansieringen ut? Hur ser 

beslutsfattningen ut?  Vad var målet med samverkan? Vilken del av förvaltningen?  

Tema 4: Forskningspolitikens ställning i kommunen 

- Upplever du att det finns någon central forskningspolitisk strategi i staden?  

- Hur upplever du att forskningspolitik prioriteras inom staden jämfört med andra 

politikområden? 

- Har du någon uppfattning om hur resultatet av samverkan implementerats inom Malmö 

stad? 

Tema 5: Avslutande frågor 

- -Finns det några ytterligare frågor som du anser att vi missat att ta upp? 

- -Finns det någon annan person som du rekommenderar att jag intervjuar?  
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