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Förord
Linköpings universitet och Norrköpings kommun har upprättat ett avtal 
för strategisk samverkan (Samverkansavtal mellan Norrköpings kommun 
och Linköpings universitet, för perioden 2017-01-01–2020-12-31). Genom 
detta avtal genomförs olika insatser och som förutsätter processledning och 
koordinering. Författarnas arbete med den här rapporten är på olika sätt 
kopplat till detta samverkansavtal.

Kerstin Johansson, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier 
(CKS) har uppdrag som koordinator för LiUs räkning inom detta avtal. 
Under våren 2019 har CKS haft förmånen att ha Anna Svensson och Elin 
Svensson, båda studenter från Statsvetenskap vid Linköpings universitet, 
som praktikanter. Deras praktikarbete behandlade frågor som hanteras 
genom samverkansavtalet mellan Linköpings universitet och Norrköpings 
kommun. De har framförallt fördjupat frågan om målsättningen att höja 
övergångstalen som handlar om att studenter från gymnasiet väljer att läsa 
vidare på universitetet. Kerstin har varit handledare och lett arbetet med att 
skriva denna rapport. Huvudförfattare till rapporten är Kerstin Johansson 
och medförfattare är Anna Svensson och Elin Svensson

Vi hoppas att rapporten ska bidra med perspektiv och kunskap som kan 
utgöra underlag för fortsatt samverkansarbete i utbildning och bildningsfrågor. 

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier.
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Sammanfattning
Denna rapport har sin grund i det samverkansavtal som finns mellan Linköpings 
universitet och Norrköpings kommun. Med detta avtal som utgångspunkt 
genomfördes en kunskaps och forskningsöversikt våren 2019som utvecklas 
och diskuteras i föreliggande rapport.1 Rapporten beskriver och diskuterar det 
som här benämns Norrköpings kommun och Linköpings universitets logiker 
kopplade till högre utbildning. Dessa logiker jämförs även med en grupp 
ungas utbildningsstrategier.

Statistik sammanställd av Norrköpings kommun (2018) visar att 
utbildningsnivån bland kommunens invånare är något lägre i Norrköping i 
förhållande till de kommuner man jämfört med samt till riket i stort. Enligt 
denna statistik är även övergångstalen från gymnasieskola till universitet 
och högskola lägre i Norrköpings kommun. Bland Norrköpings politiker 
och kommunstyrelse finns en uttalad stark ambition att höja dessa siffror 
och arbetet för att höja utbildningsnivån är ett prioriterat område inom 
flera av kommunens verksamheter (Vision 2035; Utbildningskontorets 
uppdragsplan 2019). Detta finns även med som en målsättning i det 
strategiska samverkansavtalet mellan Norrköpings kommun och Linköpings 
universitet. En ytterligare målsättning som finns formulerat i detta avtal är att 
antalet studenter på Campus Norrköping ska öka. I enlighet med avtalet ska 
de två aktörerna tillsammans arbeta för nå dessa mål. I den sammantagna 
bilden av kommunens logiker ryms idéer om livslångt lärande, jämlikhet och 
kompensatoriska insatser, vilka kopplas till en idé om bildning. Samtidigt 
uttrycks även logiker som refererar till att universitetsverksamheten är en 
möjliggörande kraft och grundläggande resurs som bidrar till kommunens 
välgång och utveckling. 

Den sammantagna bilden av universitetets logiker å sin sida kan utifrån 
denna studies fokus tolkas som vilande på en marknadsföringslogik. 
Studentrekrytering till universitetet konstrueras (eller med ett mer vardagligt 
begrepp synliggöras) som synonymt med marknadsföring, och utbildningar 
beskrivs som varor som ska säljas. Marknadsföringslogiken förgrenas även i 
en slags ekonomisk logik, eftersom marknadsföringen grundar sig på – och 
måste förhålla sig till – de ekonomiska förutsättningarna. 

Här framträder alltså en konflikt mellan kommunens och universitetets 
logiker, som kan exemplifieras med den nationellt, men även lokalt i 
Norrköpings kommun, rådande lärarbristen. Kommunen har ett stort behov 
av utbildade lärare och tycks ha vissa förväntningar på, eller åtminstone 
förhoppningar om, att Linköpings universitet kan fylla en viktig funktion 

1 Samverkansavtal mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet för perioden 2017-01-
01–2020-12-31) och Anna Svensson & Elin Svensson. Samverkan för högre utbildning exemplet 
Norrköpings kommun och Linköpings universitet – en kunskaps- och forskningsöversikt. (opublicerat 
arbetsnotat tillgängligt via författarna eller CKS, Linköpings universitet) 2019; Rapporten baseras 
även delvis på Elin Svensson. Omsorg, trygghet och begränsning: (o)logiska logiker i konstruktionen 
av barnskötare. Magisteruppsats. Linköpings universitet. 2019.
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i utbildandet av de lärare som kommunen behöver. Ett sätt att förstå 
detta är utifrån marknadsföringslogiken och dess konsekvenser: när 
studentrekryteringen sker baserat på en tanke om att ”sälja” mest och bäst, så 
är lärarutbildningarna inte de som anses vara ”häftigast” eller mest säljbara. 
Ett annat betydande resultat i studien, vilket diskuteras i kapitel 6, handlar 
om hur Norrköpings kommun resonerar utifrån den uttalade målsättningen 
om ett behov av att höja utbildningsnivån i kommunen. Tanken om att vara en 
”bra” kommun knyts samman med tanken om att ha hög utbildningsnivå. Med 
andra ord är det föreställningarna om och bilderna av vad en bra kommun är 
som utgör grund för kommunens mål och visioner om höjd utbildningsnivå.  

Idén om universitetsutbildning som ett ideal är centralt även i ungas 
sätt att förstå och prata om högre utbildning. Ungdomarnas logik refererar 
på ett tydligt sätt till ett framtidsperspektiv. Nästan samtliga informanter 
vill plugga vidare efter studenten, och det motiveras av en föreställning om 
att det innebär bättre framtidsutsikter. På så vis framträder ungdomarnas 
logik som att utbildning är synonymt med ett gott framtida liv. I speglingen 
mot universitetsutbildningens möjliggörande funktioner konstrueras 
också deras yrkesexamen som barnskötare som ett ”sämre alternativ” och 
barnskötarprofessionen betraktas som något de kan ägna sig åt tillfälligt, i 
väntan på att de ska få lust att börja plugga. 

Vidare utgör samverkan och komplexiteter i samverkan också ett 
huvudresultat. Samverkan är en självklarhet och utgör en central och 
gemensam (mellan LiU och Norrköpings kommun) tydligt uttalad ambition. 
Dock menar vi att på flera punkter finns oklarhet och parternas samverkan i 
frågor om utbildning och bildning kan behöva definieras mer specifikt avseende 
tex. parterna uppdrag och mål. Dessa frågor är kopplade till kommunens 
utveckling avseende tex. sysselsättning och arbetsmarknadspolitik, välfärd 
samt forskningspolitik. 

Med denna rapport vill vi uppmärksamma några avgränsade aspekter 
av en komplex helhet. Vi är medvetna om att de skillnaderna i logik mellan 
aktörerna som rapporten belyser bland annat handlar om universitets 
domäner och kommunens lokala ansvar, men vi menar att denna rapport kan 
bidra med kunskap om samverkan mellan två viktiga samhällsaktörer.
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1. Inledning

Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.

Thomas Tranströmer, Ur dikten ”Romanska bågar” i samlingen 
För levande och döda.

Att samhällsaktörer samverkar informellt eller formellt genom olika avtal 
framstår idag i det närmaste som en självklarhet och är en betydelsefull del 
i samhällsutvecklingen. Samverkan förutsätts vara till nytta och ge mervärde 
samtidigt som samverkan tar tid och ibland upplevs som icke konstruktivt 
och dess effekterna är svåra att direkt mäta. Den här rapporten handlar om 
samverkan mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun, en 
samverkan som funnits länge och som båda parter värnar om.

I dag ses Linköpings universitet som en del av Norrköping och 2017 firade 
Campus Norrköping 20 år. Samarbetet mellan Linköpings universitet och 
Norrköpings kommun beskrivs som väl utvecklat och Norrköpings kommun 
är en av LiUs strategiska samverkanspartners.2 Samarbetet formaliseras 
genom avtal som sedan år 2002 tecknats mellan parterna. 

Rapporten har sin grund i det samverkansavtal som idag finns mellan 
Linköpings universitet och Norrköpings kommun (Samverkansavtal mellan 
Norrköpings kommun och Linköpings universitet för perioden 2017-01-
01–2020-12-31). I detta anges i inledningen att: 

Relationen och samarbetet mellan Norrköpings kommun och 
Linköpings universitet är betydande och angeläget för båda part-
er. Genom att arbeta tillsammans ökar möjligheterna till utveck-
ling och framåtskridande i både kommunens och i universitetets 
verksamhet.  

Samverkansarbetet innebär i praktiken utbyte av kunskap. For-
skning och utbildning stärks inom universitetet och kommunens 
arbete förbättras. Samarbetet mellan kommunen och universite-
tet är också positivt för Norrköping som stad och för Campus 
Norrköping som plats för utbildning och forskning.

Gällande samverkansavtal beskrivs omfatta hela kommunens och hela LiUs 
Norrköpings kommun. Samtidigt identifieras tre huvudområden: bildning, 
hållbar tillväxt och välfärd. Ett område som är särskilt aktuellt handlar om 
vikande studentunderlag och målsättningar om ”högre övergångstal”. Den 
14 september 2018 arrangerades därför en gemensam workshop mellan LiU 

2 (https://liu.se/artikel/strategisk-samverkan-norrkopings-kommun)



10

och kommunen under temat Framtidens utbildning på Campus Norrköping.3 
Under dagen diskuterades frågor som ”Hur får vi fler studenter till Campus 
Norrköping, hur kan vi utveckla Norrköping som studentstad?” och ”Hur kan 
vi utveckla innehållet i befintliga utbildningar och stödja livslångt lärande?”.
Vid workshopen deltog LiU:s ledning, dekaner, prefekter, forskare, med flera, 
samt kommunens politiska ledning och kontorschefer. Den 14 februari 2019 
samlades sedan representanter från Norrköpings kommun, och Linköpings 
universitet till en hearing för att diskutera studentrekrytering och ökade 
övergångstal med fokus på hur man väljer utbildningar vid LiU. Syftet med 
hearingen var att utbyta erfarenheter och idéer om hur LiU och Norrköpings 
kommun arbetar med att informera och stimulera Norrköpingsungdomar och 
vuxna att påbörja eftergymnasiala studier vid Campus Norrköping. Syftet var 
också att ta fram förslag på insatser och åtgärder till hur studentrekryteringen 
till Campus Norrköping kan öka. Vid hearingen sammanställde Anna 
Svensson och Elin Svensson de ideér och tankar som kom till uttryck. Dessa 
tankar tillsammans med andra dialoger ligger nu till grund för fortsatt arbete 
inom ramen för samarbetsavtalet och det är detta arbete som är i fokus i 
föreliggande rapport.

Ovan nämnda avtal konkretiseras varje år i en handlingsplan. I 
handlingsplan 2019 anges särskilt fortsatt arbete inom ramen för ”Framtidens 
utbildningar på Campus Norrköping” som viktigt och där sägs att:

En betydande del av samverkansarbetet 2019 ska utgå från de tre 
åtgärdsområden som parternas gemensamma workshop i sep-
tember 2018 resulterade i. Åtgärdsområdena är: uppdragsutbild-
ning, högre övergångstal i Norrköping och stärkt marknadsföring 
för fler studenter vid Campus Norrköping.

I handlingsplanen för 2019 lyfts även vikande ansökningar till 
lärarutbildningarna samtidigt som kommunen har en lärar- och 
förskollärarbrist som ett viktigt område. Den samverkansorganisation4 som 
finns får i uppdrag att arbeta med aktiviteter och insatser som bidrar till en 
positiv utveckling i de tre åtgärdsområdena.5

Arbetet inom de tre åtgärdsområdena beskrivs mer i detalj:  
Uppdragsutbildning. Parterna ska sträva efter att hitta former där LiU 
erbjuder uppdragsutbildning till kommunanställda, utifrån de behov och 
möjligheter som identifieras. Uppdragsutbildningen är en del i arbetet för att 

3 Se vidare på hemsidan: https://liu.se/artikel/framtidens-utbildningar-pa-campus-norrkoping-sum-
mering-workshop

4 Samverkansorganisationen leds av campusrådet vid Campus Norrköping, en avdelningschef i 
Norrköpings kommun, två koordinatorer -en från LiU och en från Norrköpings kommun. Vidare finns 
två samordnare -en från LiU och en från Norrköpings kommun för varje prioriterat område (bildning, 
hållbar tillväxt och välfärd). Dessa bildar en samverkansgrupp som i sin tur behandlar övergripande 
strategiska frågor och beslutar om den årliga handlingsplanen.  

5 se vidare hemsidan: https://liu.se/artikel/strategisk-samverkan-norrkopings-kommun om organisa-
tionen.
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främja livslångt lärande.
Högre övergångstal. Fler ungdomar och vuxna i Norrköping och i länet bör 

genomgå eftergymnasiala studier och högskoleutbildning. LiU och kommunen 
ska därför agera och aktivt verka för att grundskole- och gymnasieelever, 
men även vuxenstuderande, inspireras att söka och genomföra högskole- och 
universitetsstudier.

Stärkt marknadsföring för fler studenter vid Campus Norrköping. 
Marknadsföringen om att studera vid Campus Norrköping kan utvecklas och  
vässas. Fler presumtiva studenter bör nås av information om utbildningarna på  
Campus Norrköping och Norrköping som studentstad. Parterna ska därför  
samarbeta kring nya former, idéer och strategier inom området.

Vidare sägs att i det fortsatta arbetet ska samverkansorganisationen 
beakta förslagen i ”Åtgärder som förbättrar förutsättningar för rekrytering av 
förskollärare och lärare - återrapportering från uppdrag - KS 2018/0976 620”, 
samt samverka med ansvariga för det fortsatta arbetet. 

Med detta avtal som utgångspunkt och de olika aktiviteter som pågår 
genomfördes en kunskaps och forskningsöversikt våren 2019. Kunskaps- 
och forskningsöversikten, avgränsades till att röra i första hand unga 
människors övergångar från gymnasieskola till högre studier. Kunskaps- och 
forskningsöversikten beskriver dels vad respektive organisation gör, deras 
syn på, tal om och strategier kopplat till frågor om utbildning, bildning, 
kompetensförsörjning och studentrekrytering dels samverkan mellan 
organisationerna.6 Kunskaps- och forskningsöversikten beskriver dels likheter 
avseende utbildning men även olikheter tex. avseende kompetensförsörjning 
där ju kommunen direkt kopplar utbildning till kommunens behov av 
kompetensförsörjning avseende tex. lärare. 

1.1 Avgränsningar, syfte och frågeställningar
I rapporten diskuteras utmaningar och svårigheter med samverkan utifrån 
ovan beskrivna samverkansavtal och kunskaps- och forskningsöversikten och 
hur detta kan förstås utifrån de olika aktörernas tal om detta och deras logiker.

Samverkan mellan aktörerna diskuteras utifrån exemplet höjd 
utbildningsnivå och högre övergångstal. Dessutom kopplas detta till en grupp 
ungas tankar om utbildning. Detta då de unga själva måste anses som en 
viktig aktör, med egen logik, i frågan om ”högre övergångstal”. Det är viktigt 
att påpeka att rapporten och vår studie inte gör anspråk på att undersöka 
hela varken universitets eller kommunens verksamhet. Vi uppmärksammar 
vissa avgränsade aspekter av en komplex helhet. Vi är medvetna om att de 
skillnaderna i logik mellan aktörerna som rapporten belyser bland annat 
handlar om universitets nationella (och internationella) domäner och 

6 Se vidare Anna Svensson & Elin Svensson. Samverkan för högre utbildning exemplet Norrköpings 
kommun och Linköpings universitet – en kunskaps- och forskningsöversikt. (opublicerat arbetsnotat 
tillgängligt via författarna eller CKS, Linköpings universitet) 2019.
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kommunens lokala ansvar. Skillnaderna internt i respektive organisation kan 
delvis också förklaras men vi menar att de är värda att belysa och reflektera 
över.

Huvudsyftet är att tydliggöra och diskutera samverkan och olika aktörers 
logiker och dess påverkan på samverkan. Detta görs via exemplet högre 
utbildning, studentrekrytering och breddad rekrytering. 

För att nå syfte med rapporten har följande frågeställningar formulerats;

• Hur formulerar sig Norrköpings kommun i tal och skrift om 
kompetensförsörjning inom utbildningsområdet?

• Hur resonerar Norrköpings kommun utifrån den uttalade målsättningen 
om ett behov av att höja utbildningsnivån i kommunen?

• Hur talar LiU om sitt utbildningsuppdrag, studentrekrytering och 
breddad rekrytering?

• Hur talar ungdomar om sina utbildningsstrategier? 

Vår förhoppning med denna rapport är att bidra med vetenskaplig kunskap 
om samverkan mellan två olika aktörer, särskilt inom området bildning och 
utbildning och därmed bidra till utvecklingen av Linköpings universitet och 
Norrköpings kommun strategiska och långsiktiga samverkan kring dessa 
frågor.

1.2 Rapportens upplägg
I kapitel 1 Inledning beskrivs bakgrunden till rapporten samt rapportens 
syfte och frågeställningar. 

I kapitel 2 Bakgrund – Samverkan växer fram beskrivs bakgrunden och 
framväxten av Norrköping, Linköpings universitet och Campus Norrköping 
samt samverkan mellan dessa aktörer. 

I kapitel 3 beskrivs Metodologiska och teoretiska utgångspunkter. 
I kapitel 4 Logiker om högre utbildning ligger fokus på Norrköpings 

kommun och på Linköpings universitet. Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt. Det 
inledande avsnittet behandlar frågan om övergångstal och de två aktörernas 
olika logiker kopplade till denna fråga. I det andra avsnittet redogör vi för 
olika logiker kopplade till frågor om kompetensförsörjning och idén om 
det livslånga lärandet. Avsnitt tre behandlar olika logiker kopplade till 
studentrekrytering och i kapitlets fjärde avsnitt behandlas logiker kopplade 
till breddad rekrytering. 

Kapitel 5 Ungas logiker består av två avsnitt. Det första avsnittet lyfter 
ungas syn på universitetsutbildning som ”möjliggörare” för det framtida 
liv de vill leva. Det andra avsnittet sätter ljus på ungdomarnas tanke 
om universitetsutbildning som en strategi för personlig utveckling och 
självförverkligande. Detta kapitel rör logiker utifrån ett individperspektiv och 
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därmed finns begrepp från annan teoribildning än övriga kapitel med
Kapitel 6 behandlar slutligen studiens Diskussion och slutsatser. 

Rapporten avslutas med referenser i kapitel 7.
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2. Bakgrund – Samverkan växer fram
1965 beslutade riksdagen att Linköping skulle få en universitetsfilial och en 
teknisk och medicinsk högskola. Hösten 1967 startade universitetsfilialen 
i lokaler i centrala Linköping, där kunde de första studenterna läsa kurser 
inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Två år senare, 
1969, startade den tekniska och medicinska högskolan sin verksamhet. 
1970 sammanfördes verksamheterna till Linköpings högskola, med teknisk, 
medicinsk och filosofisk fakultet. 1975 blev Linköpings högskola Linköpings 
universitet, det sjätte universitetet i Sverige. I samband med högskolereformen 
1977 fördes även lärarutbildningarna till universitetet.

Under slutet av 1990-talet etablerades Linköpings universitetet i det 
område som kallas för industrilandskapet i Norrköping. En viktig milstolpe i 
universitetets historia var invigningen av Campus Norrköping 1997. LiU hade 
redan tidigare haft vissa utbildningar förlagda till Norrköping, men nu utökades 
antalet studieplatser kraftigt som en del i regeringens satsning på att bygga ut 
högskoleutbildningen. Vid denna tid fanns en bild av Norrköping som en stad 
med flera sociala problem, en bild som återkommande uppmärksammades i 
bland annat media och i den politiska debatten. Dessa problem ansågs vara 
kopplade till stadens historia, dess förhållanden på arbetsmarknaden, till 
”invånarnas låga utbildningsnivå” samt till ”vissa gruppers negativa attityder 
till högre utbildning” (Johansson 2003, s. 17). 

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet hade Norrköping utvecklats 
till en betydande industristad med textilprodukter som dominerande näring. 
Under 1960- och 70-talen ledde en tilltagande global konkurrens till en 
omfattande nedgång av industriverksamheten, vilket ledde till hög arbetslöshet 
och sociala problem (Persson 2018). Trots att Norrköping återhämtade sig från 
1970-talets industriella kris, brottades man i början av 1990-talet fortfarande 
med hög arbetslöshet, sociala problem och låg utbildningsnivå (Cederborg 
m.fl. 2005, s. 51 ff). Inte minst detta gjorde att Norrköping välkomnade 
kopplingen till Linköpings universitet.

Stadens då styrande politiker såg det som viktigt att höja utbildningsnivån 
bland kommunens invånare. Universitetets etablering i staden sågs därför 
som ett steg i rätt riktning och som ett sätt att bryta Norrköpings historiska arv 
som industri- och arbetarstad (Cederborg m.fl. 2005, s.117 ff; se även Persson 
2018). Kommunens dåvarande kommunstyrelseordförande beskrev den 
förvandlingsprocess som ägde rum vid denna tid som att Norrköping ”håller 
på att förändras från en utpräglad industristad till en modern universitetsstad” 
(Johansson 2003, s. 15). I en rapport från 2005 granskas bakgrunden, som 
beskrivs som komplicerad universitetspolitik, till etableringen av Linköpings 
universitet i Norrköping -det som i dagligt tal nu beskrivs som Campus 
Norrköping (Cederborg mfl 2005; se även Persson 2018). 

I dag ses Linköpings universitet av kommunens företrädare som en viktig 
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del i utvecklingen av Norrköping. Samarbetet mellan Linköpings universitet 
och Norrköpings kommun beskrivs som väl utvecklat och Norrköpings 
kommun är en av LiU:s strategiska samverkanspartners.7 

2.1 Högre övergångstal och breddad rekrytering - en gemensam vilja
Idag har det gått mer än 20 år sedan universitetet etablerades i Norrköping 
och enligt kommunens budget för år 2019 och plan för 2020–2022 (2018) 
är ambitionen om höjd utbildningsnivå bland kommunens invånare fortsatt 
stark. Samtidigt brottas Norrköping likt flertalet av landets kommuner med 
stora utmaningar (SNS, Konjunkturrådets rapport 2019). 

Ett exempel på landets kommuners stora utmaningar utgörs av 
kompetensförsörjningsbehovet inom skola, vård och omsorg vilket innefattar 
såväl behov av personal med gymnasieutbildning, annan eftergymnasial 
utbildning som krav på personal med högre utbildning.  Samtidigt pekar 
forskning entydigt mot att gymnasieexamen och vidare arbete och egen 
försörjning är viktiga delar för ett gott liv och för att undvika utanförskap 
(Olofsson red. 2014). Att ta gymnasieexamen är mycket viktigt ur flera 
perspektiv. 

En rapport från SKL (2015) visar på att den enskilt viktigaste faktorn för 
att undvika arbetslöshet är att fullfölja gymnasiet med examen. Att medverka 
till att unga får en god start i vuxenlivet är därmed en mycket viktig uppgift 
i en kommun. Inom Utbildningskontoret i Norrköping har det inrättats en 
särskild forsknings- och utvecklingsavdelning (FoU) som stöttar rektorerna 
i det systematiska kvalitetsarbetet och i planeringen av utvecklingsinsatser i 
syfte att öka elevernas måluppfyllelse och likvärdigheten i utbildning. 

Ett ledord för FoU-enheten är det livslånga lärandet och arbetet för detta 
sker löpande och kontinuerligt från det att barnen är små. Kommunen kallar 
det för 1–20 årsperspektivet, vilket refererar till att betrakta skolverksamheten 
som en helhet – från första mötet med barnet och dess vårdnadshavare på 
förskolan till då barnet lämnar gymnasiet (Norrköpings kommuns hemsida). 
Trots tydliga satsningar var det 22 % av eleverna som slutade årskurs 9 i 
kommunal grundskola i juni 2018 som inte nådde behörighet till gymnasiet. 
Motsvarande siffra för riket var 16 %. Bland avgångseleverna från de 
kommunala gymnasieskolornas nationella program var andelen som inte 
nådde en gymnasieexamen 20 % i juni 2018. Dessutom finns det en stor grupp 
elever, ca 700 i januari 2019, på gymnasieskolans introduktionsprogram 
för elever utan gymnasiebehörighet. Ungefär hälften av dem finns på 
Språkintroduktion.

Enligt siffror från år 2017 har totalt 36,8 procent av Norrköpings invånare 
någon form av eftergymnasial utbildning som sin högsta utbildning, det 
finns dock skillnader mellan olika områden i staden. Under de senaste åren 

7  (https://liu.se/artikel/strategisk-samverkan-norrkopings-kommun)
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har övergångstalen8 från gymnasieskola till universitet- och högskola, enligt 
statistik från kommunens hemsida, sett ungefär likadana ut i Norrköpings 
kommun. År 2012/13 respektive år 2013/14 påbörjade 41 procent av de 
personer som då bodde inom Norrköpings kommun en högskoleutbildning 
inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning. Många av dagens unga väljer 
att jobba eller resa några år efter studenten innan de eventuellt väljer att 
studera vidare, och av den anledningen tittar man på andelen som inom tre år 
efter avslutade gymnasiestudier går vidare till högre studier. 

Sammantaget har omkring 38 procent av Norrköpings 24-åringar 
påbörjat en högskoleutbildning. Detta innebär att statistiken över 
Norrköpingungdomars övergångar till högre studier visar något lägre 
siffror än från både riket i stort som från siffror i jämförbara kommuner.9 
Norrköping har sammantaget därmed något lägre övergångstal till universitet 
och högskola än jämförbara kommuner. Dessa övergångstal präglas också av 
det man kallar för social snedrekrytering till utbildning och som diskuteras 
vidare i nästa avsnitt.

2.1.1 Social snedrekrytering - Breddad rekrytering
Jämfört med kommunens strategi finns inom Linköpings universitet, och 
generellt inom den akademiska sfären, uppdraget att arbeta med breddad 
rekrytering. Det handlar om ett samhällspolitiskt ansvar att stimulera att flera 
unga söker sig till högre studier och samtidigt motverka social snedrekrytering.
Forskning visar unisont att den sociala snedrekrytering som högskolan präglats 
av i decennier grundläggs redan i tidiga skolår. Unga med två högskoleutbildade 
föräldrar gynnas inom hela utbildningssystemet: de får tidigare information 
om högre studier, går oftare i skolor där fler läser vidare, klarar sig enligt egen 
uppfattning bättre i grundskola och gymnasium, blir rådda av sina föräldrar 
att studera vidare, sätter högre utbildningsmål, beaktar utbildningens status, 
är mer flyttbara och läser oftare på högskolan. Mönstret finns delvis även hos 
unga med en högskoleutbildad förälder. Gruppen unga med föräldrar utan 
högskoleutbildning, det vill säga de som kommer från så kallade studieovana 
hem, har omvänt betydligt svårare att hävda sig inom utbildningssystemet (se 
Universitets och högskolerådets, UHR:s, hemsida, SKL 2015).

Trots att högskolelagen (1 kap. 5 §) uttrycker att universitet och 
högskolor är skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till 
högskolan, så är den sociala snedrekryteringen till högskolan stabil. Många 
unga med föräldrar med låg utbildningsnivå väljer bort universitets- och 
högskolestudier trots att de har höga betyg från gymnasieskolan. Gruppen 
förblir underrepresenterad även när den jämförs med studenter med liknande 
prestationer från gymnasieskolan. Unga som inte har så höga betyg, men 

8 Övergångstal är det begrepp som Norrköpings kommun använder avseende hur många unga och 
vuxna i kommunen som tre år efter avslutat gymnasium gått vidare till eftergymnasiala studier och 
högskoleutbildning hur detta exakt mäts är dock oklart. Dessutom används begreppet olika i olika 
dokument och sammanhang varför dess betydelse är oklar.

9 Norrköpings kommun FS2018:4 FOKUS: STATISTIK Övergångar till högskolestudier 2017
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däremot föräldrar med hög utbildning, väljer ändå högre studier. I en rapport 
från Universitetskanslersämbetet (UKÄ 2018a) visar man att en stor grupp 
unga som kommer från studieovana hem väljer bort universitetsstudier trots 
att de har höga betyg. Undersökningen grundar sig på årskullen som är född 
1991. Som studieovana hem räknas familjer där föräldrarna som mest har 
en gymnasieutbildning. Bara en tredjedel av studenter från dessa hem läser 
vidare på högskola eller universitet. Motsvarande siffra för gruppen med de 
högst utbildade föräldrarna är 87 procent.

Således påverkar föräldrars utbildningsnivå barnens benägenhet att påbörja 
eftergymnasiala studier. Detta synliggör behov av ett mer riktat arbete med 
breddad rekrytering, med tydligare fokus på potentiella studenter med goda 
studieresultat från gymnasieskolan, oavsett social bakgrund menar UKÄ. 

Rapporten visar också att det finns unga med högutbildade föräldrar 
som väljer högre studier, trots att de inte har så bra betyg. En slutsats som 
utredningen gör är att de som kommer till högskolan med låga betyg från 
gymnasieskolan alltså i huvudsak kommer från studievana hem. Det finns 
en stor grupp unga som presterar bra på gymnasiet men som ändå inte 
studerar vidare. Vi kan se att dessa i huvudsak kommer från studieovana hem. 
Samtidigt har universitet och högskolor i uppdrag av regeringen att rekrytera 
fler av de som traditionellt inte väljer högre studier. Det finns alltså en grupp 
unga människor vars potential i dagsläget inte tas tillvara menar UKÄ (2018). 
Precis som andra lärosäten gör LiU satsningar på breddad rekrytering för 
att locka fler ungdomar från studieovana hem till universitetet. Ett exempel 
på sådana satsningar är projekt där studenter bedriver läxhjälp i utsatta 
bostadsområden i Linköping och Norrköping. Ett annat exempel är satsningen 
på ett basår för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar som visat sig 
gynna den breddade rekryteringen.10 UKÄ:s siffror visar att landets högskolor 
rekryterar flest från studieovana hem.11 Flertalet universitet, däribland LiU, 
ligger betydligt lägre. LiU är ett riksrekryterande universitet, 70 procent 
av studenterna kommer från andra delar av landet. ”De vi når med våra 
rikskampanjer är de mest ambitiösa, de som har spröten ute och föräldrar 
som stöttar. Men vi skulle kunna göra mer och ta reda på var de potentiellt 
duktiga studenterna finns”, menade Roger Klint fd. prorektor vid LiU i en 
intervju som återfinns citerad på LiUs hemsida (www.liu.se 2018).
Att samverka för ”högre utbildning” innebär således både att sträva efter 
kvantitativa mål, öka övergångstalen till högre utbildning12 och kvalitativt 
mål, dvs. att även arbete för att motverka social snedrekrytering.

10 Se Anna Svensson & Elin Svensson. Samverkan för högre utbildning exemplet Norrköpings kommun 
och Linköpings universitet – en kunskaps- och forskningsöversikt. (opublicerat arbetsnotat tillgängligt 
via förefattarana eller via cks.liu) 2019

11 Detta kan möjligen förklaras med att Högskolor är mer inriktade mot grundutbildning. Högskolor och 
universitet i Sverige är de högsta institutionerna för utbildning och bedriver undervisning på eftergym-
nasial nivå. Universitet och vissa högskolor bedriver dessutom forskning. Universitet till skillnad från 
en högskola, har generell rätt att utfärda forskarexamina.

12 oavsett om man med högre utbildning avser eftergymnasiala studier generellt (inklusive tex. yrkeshög-
skola och folkhögskola etc.) eller specifikt högskole- eller universitetsutbildning. 
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3. Metodologiska och teoretiska utgångspunkter
Denna rapport fokuserar aktörerna Norrköpings kommun och Linköpings 
universitet och deras respektive logiker kopplat till samverkan och hur denna 
formulerar mål. Högre övergångstal och breddad rekrytering utgör centrala 
mål för denna samverkan. Det material som utgör underlag för rapporter 
omfattar i huvudsak empiri från kommunala dokument och information från 
respektive organisations hemsidor, dels enskilda intervjuer och mailkontakt 
med tjänstepersoner vid Norrköpings kommun och anställda vid Linköpings 
universitet.
För att studera ungas tankar och logiker kring högre utbildning bygger 
rapporten därtill på fokusgruppsintervjuer med unga som studerar sista året 
på gymnasieskolans barn- och fritidsprogram.13 

3.1 Dokument, enskilda intervjuer och fokusgruppsintervjuer
Datainsamlingen genomfördes våren 2019 Materialet består, som nämnt, 
av empiri från enskilda intervjuer samt mailkontakt med tjänstepersoner på 
Norrköpings kommun och anställda vid LiU, information som erhållits via 
respektive aktörs hemsidor, samt en mindre intervjustudie med ungdomar. De 
kommunala dokument och informationen från de två aktörernas respektive 
hemsidor bidrar i första hand till att skapa en förståelse för det sammanhang 
som informanterna arbetar inom och för att skapa en kontext. 

Intervjuerna, såväl de enskilda med kommunala tjänstepersoner och 
anställda vid Linköpings universitet, som fokusgruppsintervjuerna med 
gruppen unga, genomfördes under våren 2019 inom ramen för Anna Svensson 
och Elin Svenssons praktikarbeten.14 Vid samtliga intervjutillfällen har en 
semistrukturerad frågeguide med teman använts. 

Intervjuerna med kommunala tjänstepersoner och anställda vid 
Linköpings universitet utgick från deras respektive strategier och tankar 
kring det gemensamt formulerade målet om ökade övergångstal till Campus 
Norrköping samt högre utbildningsnivå i Norrköpings kommun. Intresse låg 
i att undersöka hur man arbetar för att stimulera unga till eftergymnasiala 
studier i allmänhet, och unga från studieovana hem i synnerhet. Personerna 
som intervjuades hade i de flesta fall även kopplingar till samverkansavtalet 
mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet. Totalt genomfördes 
9 enskilda intervjuer.15 I denna rapport belyses de intervjuer som hade särskilt 
fokus på strategier för höjd utbildningsnivå i Norrköpings kommun. 

För att lyfta fram tankar, strategier och logiker från den grupp som 
debatten om högre utbildning ofta kretsar kring – de unga – genomfördes 

13 Officiellt kallas detta program numera för ”Ledarskap”, men för enkelhetens skull refererar vi till detta 
program som barn- och fritid.

14 Empirin från fokusgruppsintervjuerna ligger även till grund för Elin Svenssons magisteruppsats.
15 Intervjuerna är genomförda av Anna Svensson och Elin Svensson medan Kerstin Johansson medver-

kat i analys av dokument, den teoretiska kopplingen och ansvarat för den slutgiltiga rapporten.
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även fokusgrupps-intervjuer med elever som studerar vid gymnasieskolans 
barn- och fritidsprogram vilka tar sin studentexamen som barnskötare. Just 
dessa elever, och det program de går, är särskilt relevant i denna rapport 
med tanke på att regeringen initierat och gett flera svenska universitet, 
däribland Linköpings universitet, i uppdrag att skapa fler vägar in i lärar- och 
förskolläraryrket – där vidareutbildning av barnskötare till förskollärare är 
en del. Vidare är just denna grupp intressant i rapporten då de är unga som 
befinner sig i ett vägskäl: till sommaren tar de studenten och därmed befinner 
de sig i en situation där de har möjlighet att välja. 

De citat som används i resultatredovisningen är trogna utskrifterna, 
dock har vissa förtydligande korrigeringar gjorts. Dessa markeras inom 
hakparenteser. Vid utelämnande av ord eller meningar i citaten markeras 
även detta inom hakparenteser.

3.1.1 Analys
Analyser har sedan skett i flera steg. För att synliggöra de logiker som styr 
aktörerna Norrköpings kommun och Linköpings universitet har vi som ett 
första sorteringssteg i vår analys använt oss av begrepp från Carol Bacchi 
(2009). Bacchi menar att politiska förslag och beslut kan ses som en diskurs 
inom vilket både problem och lösningar skapas. För den som studerar 
kommunpolitiska eller universitetspolitiska förslag, mål, och strategier 
eller liknande blir det därför intressant att undersöka, inte ”problemet” i 
sig, utan snarare själva problematiseringen. I detta aktuella fall handlar det 
bland annat om talet om, dvs. diskurser runt, studentrekrytering, breddad 
rekrytering samt begreppet ”högre utbildning” med dess olika innebörder och 
användning. Analysen bidrar till förståelse för varför LiU:s studentrekrytering 
respektive Norrköpings kommuns strategi för ”högre utbildning” fylls med 
ett visst innehåll och hur politiken/policyn med dess lösningar utformas och 
organiseras. 

Materialet har i nästa steg analyserats utifrån en tematisk analys. Syftet 
har varit att hitta mönster och teman i det empiriska materialet på en mer 
detaljerad nivå. Genom identifiering och analys har koder och teman växt 
fram utifrån materialet vilka inte varit givna i förväg (Braun & Clarke 2006). 

Empirin har sedan kategoriseras och organiserats i centrala huvudteman 
och underteman, (Bryman 2002, Braun & Clarke 2006). De teman vi 
identifierat har varit återkommande i materialet.Till skillnad från en 
kvantitativ innehållsanalys, är inte frekvens utan mening och förståelse det 
viktiga i en tematisk analys (Braun & Clarke 2006). 

3.2 Teoretiska perspektiv
För att analysera det empiriska materialet och försöka förstå de olika aktörerna 
– Norrköpings kommun, Linköpings universitet och gruppen unga – används 
teorier och begrepp från flera olika teoribildningar. 
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Som en följd av att denna rapport berör flera olika forskningsområden 
såsom utbildningsforskning, samverkansforskning och ungdomsforskning 
rymmer rapporten flera forskningsperspektiv- och inriktningar. Då det är 
bilden av och föreställningar om högre utbildning, studentrekrytering och 
breddad rekrytering som är det centrala i rapporten och hur denna bild 
konstrueras, eller mer vardagligt tal synliggörs, i utsagor och dokument kan 
rapporten placeras i det samhälls- och kulturanalytiska fältet. Då vi även 
undersöker samverkan och mer organisatoriska frågor kan delar av rapporten 
också placeras i det statsvetenskapliga fältet och i viss mån även kopplas till 
socialt arbete. 

Kapitel 5 om ungas rör logiker utifrån ett individperspektiv och därmed 
finns begrepp från annan teoribildning än övriga kapitel med.

3.2.1 Diskursanalytiska perspektiv: att förstå sociala konstruktioner
I den här rapporten utgörs ett viktigt perspektiv av den diskursanalytiska och 
socialkonstruktivistiska idén om att människors förståelser av fenomen och 
ting är socialt konstruerade och att språket spelar en viktig roll i människors 
uppfattning av verkligheten och representationer av världen (Berger & 
Luckmann 1998; Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Att något är socialt konstruerat understryker att något ges betydelse, tolkas 
och omtolkas i interaktion mellan människor. Utifrån detta perspektiv är våra 
förståelser av världen beroende av den tidsmässiga och rumsliga kontext vi 
befinner oss i, vilket innebär att förståelserna är beroende av historien – och 
hur denna beskrivs och tolkas. Utifrån dessa perspektiv blir det möjligt, och 
intressant, att studera vilka aktörer som har inflytande över utformandet 
av diskurser, och på så vis även se vilka som har makten att skapa styrande 
föreställningar och normer. Vi använder dessa perspektiv för att undersöka de 
föreställningar som ligger till grund för aktörernas utsagor. Vi har bland annat 
tagit inspiration från den kritiska diskursanalysen. Kritisk diskursanalys är en 
inriktning inom det som kallas för kritisk teori och används ofta för att analysera 
relationen mellan diskurser och olika maktstrukturer, eller samhällsfenomen. 
Inom den kritiska diskursanalysen betraktas diskurser som en typ av social 
praktik, vilken både påverkar – och påverkas av – samhället och människorna 
som lever i det (Fairclough 2010). Precis som i kritisk diskursanalys förhåller 
vi oss till diskurs som en form av social praktik i vår analys: skriftliga och 
muntliga utsagor betraktas inte bara som uttryck för vissa idéer utan även 
som ”aktiva” – de både bär på vår samtids värderingar och försanthållanden, 
och gör något med våra uppfattningar och föreställningar. 

I denna rapport innebär detta dock inte att vi ämnat att göra en regelrätt 
kritisk diskursanalys, snarare används dessa idéer som ett förhållningssätt 
och angreppssätt. Vår användning av dessa perspektiv är således pragmatisk 
och fungerar som ett sätt att bringa ordning i materialet.
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3.2.2 Styrningsmentalitet: att forma föreställningar och inställningar
För att få en fördjupad förståelse för relationen mellan politik och individ och 
varför de olika aktörerna agerar som de gör har vi även tagit hjälp av Michel 
Foucaults tankar om styrning som konkretiseras i begreppet governmentality, 
eller styrningsmentalitet. Begreppet refererar till att makt och styrning är 
mer komplext än en konventionell förståelse av hierarkiska strukturer och 
auktoritär maktutövning som betvingar omgivningen på olika sätt (Hultqvist 
& Petersson 1995; Johansson 2007). 
Utifrån detta perspektiv finns och opererar styrningsmentaliteter i 
hela samhället, på alla nivåer: staten, och kommunen är exempel på 
styrningsaktörer som utövar styrning utifrån sina respektive uppdrag och 
målsättningar. Själva begreppet refererar till att styra “tänkande”, det vill säga 
att forma föreställningar och inställningar. Således framhålls att styrningen 
formar sitt ”mål”: ”målet”, det vill säga subjektet, är således både en effekt av 
och ett verktyg för maktutövning. Enligt detta synsätt är våra tankesystem 
och föreställningar formade i samklang med politiska procedurer, viljor och 
styrningar. Med andra ord sätter begreppet styrningsmentalitet ord på att vårt 
sätt att tänka har formats av de sociala, kulturella och politiska ambitioner 
som genomsyrar den samtid vi bor i (Hultqvist & Petersson 1995). 

På så vis knyter det an till det osynliga, förgivettagna, det som ses som 
självklarheter, och syftar till att sätta ljus på och synliggöra dessa. Att studera 
styrningsmentaliteter handlar alltså om att ”analysera hur styrning utövas, vilka 
metoder, praktiker och mekanismer som är verksamma i styrningen, och vilka 
rationaliteter och logiker som ligger till grund för den” (Qvarsebo, Axelsson & 
Balldin 2014). Dessa idéer bidrar alltså med perspektiv på varför människor 
tänker, tycker och handlar som de gör: styrningsmentalitetsbegreppet sätter 
ljus på kopplingen mellan våra föreställningar och politiska styrningar.

3.2.3 Nyinstitutionell teoribildning: att förstå organisationer och  
institutionella logiker
Organisationsteori hjälper oss att förstå organisationer och dess logiker 
men för att förstå den inre dynamiken inom organisationer och sociala 
relationer, särskilt kopplade till samverkan, behövs kompletterande teorier 
såsom nyinstitutionell teori. I relation till rapportens intresse för olika logiker 
kopplade till samverkan utgör denf nyinstitutionella teoribildningen ett 
behjälpligt perspektiv, framförallt dess begrepp institutionella logiker. 

Enligt Stig Linde (2013) är en institutionell logik ”en kollektivt skapad 
och historiskt etablerad föreställning”, som ofta relaterar till ”en viss 
profession som reproducerar och uttolkar de institutionella logikerna” (Linde 
2013, s. 112). Logiker kan studeras på flera olika nivåer. Ett exempel är att 
staten kan sanktionera övergripande policys via utbildningspolitik. Statens 
utbildningspolitik omvandlas sedan, inom organisationerna, till riktlinjer för 
skolväsendet, och i kommunens skolpolitik genereras värdeomdömen när 
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de centrala riktlinjerna anpassas till den lokala praktiken. På så vis omsätts, 
anpassas och översätts den statliga utbildningspolitiken – och logiken – i den 
lokala praktiken, exempelvis i kommunen och dess lokala logik. Därefter 
omsätts utbildningspolitiken och logiken i en enskild organisation, kanske i 
en specifik skola, där lärare i mötet med elever och andra aktörer ska omsätta 
reglerna och riktlinjerna i praktiken (Linde 2013). Samtidigt kan en och 
samma verksamhet eller organisation rymma flera institutionella logiker som 
ibland står i motsättning till varandra, vilket Linde (2013) refererar till som 
”konkurrerande logiker”. 

Institutionella logiker används i syfte att blottlägga de logiker som styr och 
verkar inom olika organisationer. Bland annat har begreppet använts i studier 
där syftet har varit att undersöka förändringar inom organisationer och försök 
att förändra verksamheters innehåll och legitimitet. Med andra ord rymmer 
det institutionella fältet skolan en mångfald av institutionella ordningar – som 
också kan kallas logiker. Logikerna kan, lite tillspetsat, förstås som aktörernas 
olika sätt att översätta och omsätta politiska riktlinjer i praktiken och i den 
verklighet de har att förhålla sig till.

Begreppet institutionella logiker har även visat sig användbart när det 
gäller att analysera samverkan mellan organisationer. Rafael Lindqvist (2000) 
skriver i en studie om myndighetssamverkan hur olika institutionella ”sfärer” 
fungerar enligt sina institutionella logiker. I samverkanssituationen runt en 
arbetsrehabiliterande insats har försäkringskassan sin rättsregelbaserade logik, 
sjukvården sin på vetenskap och beprövad erfarenhet grundade medicinska 
logik, medan arbetsgivare har sin produktionsinriktade organiseringsprincip.

3.2.4 Samverkan
Samverka kan sammanfattas som att arbeta tillsammans med andra mot 
ett gemensamt mål (Danermark, 2000). Utveckling i vårt välfärdssamhälle, 
tex. nya krav på organisationer och införandet av New Public Managemenet 
(NPM), har medfört att samverkan blivit en allt viktigare arbetsform 
(Danermark & Kullberg 1999, Lindberg 2009). Samverkan (collaboration) 
kan synas självklart men är dock både komplext och tvetydigt och behöver 
klargöras. 

Det finns flera teorier och begrepp för att klargöra och förstå samverkan. 
En modell innehåller fem möjliga nivåer av samverkan (Horwath och 
Morrison, 2007). Den lägsta nivån- kommunikation - innebär i princip att 
representanter från olika organisationer talar med varandra. På denna nivå 
finns inga eller mycket begränsade överenskommelser om samverkan och ofta 
handlar det om individfokus. Nästa nivå – samarbete (co-operation)- innebär 
en något högre nivå på det formaliserade samarbetet och även intensiteten i 
det. 

Ytterligare en nivå är samordning (co-ordination), då fler från respektive 
organisation är involverade och också personer på fler nivåer, men det är 
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inte säkert att samverkan formaliserats eller att en organisation som drar sig 
ur får någon form av sanktion. Den fjärde nivån av samverkan är koalition 
(coalition), här finns gemensamma strukturer, den enskilda organisationen 
kan offra autonomi till fördel för samverkan och ofta ingår man i mer 
formaliserade avtal, intensiteten i samverkan är högre. 

Den högsta nivån – integration, innebär att det finns formaliserad 
samverkan genom avtal, att samverkan går före den enskilda organisationens 
intressen, det finns uttalat mandat från högsta nivå och man fattar alltid 
beslut gemensamt. Tidigare har samverkans självklarhet diskuterats och hur 
den verkar vara nästan ett organisatoriskt ideal när det gäller att nå framgång 
inom välfärdsområdet och möta dagens komplexa samhällsproblem. Trots 
att effektiviteten inte är klarlagd, åtnjuter samverkan ett starkt symboliskt 
värde. Flera forskare med honom menar att samverkan ger legitimitet för 
organisationerna och att detta bidrar till att ge samverkan dess självklara 
status (Huxham & Vangen 2005). I rapporten diskuteras och problematiseras 
samverkan utifrån denna förståelse.
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4. Logiker om högre utbildning
I detta kapitel ligger fokus på Norrköpings kommun och på Linköpings 
universitet. Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt. Det inledande avsnittet 
behandlar frågan om övergångstal och de två aktörernas olika logiker kopplade 
till denna fråga. I det andra avsnittet redogör vi för olika logiker kopplade till 
frågor om kompetensförsörjning och idén om det livslånga lärandet. Avsnitt 
tre behandlar olika logiker kopplade till studentrekrytering och i kapitlets 
fjärde avsnitt behandlas logiker kopplade till breddad rekrytering.

4.1 Logiker kring högre övergångstal 
Arbetet för att höja utbildningsnivån bland kommunens invånare är ett 
prioriterat område för Norrköpings politiker och kommunstyrelse, baserat 
bland annat på mål och ambitioner som finns uttryckta i kommunens budget 
för år 2019 och plan 2020–2022 (2018). 

I det kommunala styrdokumentet Vision 2035 finns dessutom en vision 
om 10 000 studenter på Campus Norrköping år 2035, vilket innebär en 
fördubbling av det antal som i nuläget studerar på Campus Norrköping 
(Kommunstyrelsen, 2018). I Utbildningskontorets uppdragsplan för 2019 
uttrycks följande:

Det enskilt viktigaste målet för 2019 är att höja utbildningsnivån 
i Norrköping på alla nivåer. Fler elever ska komma in på ett na-
tionellt program på gymnasieskolan och fler elever ska komma i 
arbete eller fortsätta i studier efter gymnasieskolan. Norrköpings 
förskolor och skolor ska ha hög kvalitet, vara likvärdiga, och ge 
alla barn och elever goda förutsättningar att lyckas. (Utbildning-
skontorets uppdragsplan 2019, s. 3)

I citatet ovan uttrycks att kommunens utbildningsnivå ska höjas “på alla 
nivåer”. Detta mål knyts samman med, och motiveras av, att fler då blir 
behöriga till gymnasiet och säkerställer att fler kommer i arbete eller studier 
efter avslutad gymnasieexamen. Högre övergångstal är ett återkommande 
begrepp i kommunens strategi- och visionsarbete. I kommunens budget för år 
2019 och plan 2020–2022 (2018) skrivs exempelvis följande:

Ett framgångsrikt samverkansarbete kan också få positiva effek-
ter på övergångstalen, det vill säga att fler ungdomar i Norrköping 
påbörjar eftergymnasiala studier. På sikt kan det höja utbildning-
snivån i Norrköping. (Norrköpings kommuns budget 2019 och 
plan för 2020–2022, s. 122)

I detta citat lyfts kopplingen mellan utbildningsnivå och övergångstal, 
vilket bygger på en logik om att eftergymnasiala studier genererar höjd 
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utbildningsnivå, det vill säga att ju fler unga som påbörjar eftergymnasiala 
studier efter att de tagit gymnasieexamen desto högre utbildningsnivå “får” 
Norrköpings kommun. Med andra ord konstrueras högre övergångstal som 
en strategi för att höja utbildningsnivån. Denna idé, om kopplingen mellan 
övergångstal och utbildningsnivå, uttrycks även av tjänstepersoner på 
Norrköpings kommun:

Ett sätt att titta på om vi är på väg åt “rätt håll”, det är att titta 
på övergångstalen. Det är liksom en parameter bland många an-
dra. Det är därför som jag tror att just övergångstal inte alltid är 
definierat som en jätteprioriterad sak eller mål att ”det här ska vi 
jobba med!”. Jag tror att övergångstal bara är en del av att få 
ökad utbildningsnivå. (Medarbetare på kommunstyrelsen, 
Norrköpings kommun)

I utsagan ovan framträder en bild som går i linje med innehållet i kommunala 
policydokument. I dessa dokument skrivs ambitionen högre övergångstal 
fram som en strategi för att höja utbildningsnivån. Här framträder en av 
kommunens institutionella logiker, det vill säga kollektivt skapade och 
historiskt etablerade föreställningar, sätt att förstå och därmed agera, som 
kopplas till institutioner och organisationer kring högre utbildning (Linde 
2013). 

Logiken skapas och upprätthålls med stöd i förståelsen om högre utbildning 
och ökade övergångstal som “rätt väg att ta” i kommunens utveckling. Högre 
utbildning och ökade övergångstal konstrueras på så vis som “det rätta”. 
Konstruktionen av högre utbildning som “det rätta” vilar därmed på denna 
institutionella logik. Enligt Linde (2013) kan logiker studeras på olika nivåer, 
där statliga policys omvandlas till organisatoriska riktlinjer, vilka sedan 
anpassas och översätts inom en lokal praktik. Den institutionella logik som 
träder fram i utsagan ovan kan således tolkas som ett uttryck för hur en “större” 
nationell logik översätts inom den specifika kontexten Norrköpings kommun. 

På så sätt kan logiken tolkas som anpassad till en kommun där just 
övergångstalen har identifierats som ett prioriterat område – men den större 
idén om högre utbildning bör även förstås kontextuellt och som formad 
inom ett visst socialt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt sammanhang. Det 
kan tolkas utifrån Roses (1995) syn på styrning som ett sätt att “styra utan 
att styra samhället” (Rose 1995, s. 48) där politiska ideal och viljor fungerar 
normbildande och sätter vissa standarder, på vilka människors föreställningar 
och idéer om vad som är rätt, fel, bra och dåligt grundar sig på. 

Utifrån detta synsätt kan målet om högre utbildningsnivå och högre 
övergångstal i Norrköpings kommun tolkas som en styrning: målet om höjd 
utbildningsnivå och högre övergångstal kan förstås som ett sätt för kommunen 
att skapa en viss norm eller idé hos invånarna om vad som är idealt, det vill 
säga som något invånarna bör eftersträva. Utsagorna ramas in av en tanke 
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som knyter an till att samhället ska vara tryggt och att människorna som lever 
i det ska ha en bra tillvaro, vilket bland annat kan utläsas i citatet nedan:

Utbildning blir allt viktigare för dels den enskilda individen och 
möjligheterna att få ett bra jobb, leva ett bra liv. Men också är det 
viktigt för att Sverige ska klara liksom välfärd och de utmaningar 
som kommer. Och arbetet förändras så pass mycket så det finns 
inte lika många enkla jobb i förhållande till jobb där det krävs 
utbildning. Och då tror jag att det är så att om en stad eller ett 
land eller en region har för hög andel med invånare som har för 
låg utbildning för vad som behövs, då halkar man efter. […] när 
jag säger att man ska hänga med i framtiden så är det inte bara 
universitetsutbildning det handlar om, utan det är olika typer. 
Men […] det har blivit allt viktigare att man har en 
utbildning. (Medarbetare på kommunstyrelsen, Norrköpings 
kommun)

Här framträder alltså en bild av utbildning som en förutsättning för samhällets, 
och samhällsinvånarnas, välmående. Formuleringen om risken med att 
”halka efter” kopplar även in en idé om att utbildning är en förutsättning för 
att ”en stad, ett land eller en region” ska kunna ”ligga i framkant” eller gå i 
bräschen – vilket på så vis målas upp som något önskvärt. I citatet förtydligas 
att utbildning i det här sammanhanget inte ska ses som synonymt med 
universitetsutbildning. Som nämnt ovan har vi haft svårigheter att finna en 
entydig definition av vad Norrköpings kommun avser när de talar om att de vill 
höja utbildningsnivån och öka övergångstalen. Ett begrepp som återkommer 
i kommunens dokument vid tal om övergångstal är eftergymnasiala studier.16 
Detta begrepp har en bred betydelse och avser alla studier som sker efter 
genomgången gymnasieskola, det vill säga utbildning vid högskola eller 
universitet, yrkeshögskola, kvalificerad yrkesutbildning samt folkhögskola (se 
regeringens hemsida). 

Då Norrköpings kommuns mål om höjd utbildningsnivå och ökade 
övergångstal explicit uttrycks i termer av att fler ska genomgå eftergymnasiala 
studier framträder således en bild av att fler invånare ska genomgå olika 
former av utbildning efter att de avslutat gymnasiet, men det behöver inte 
innebära att dessa studier ska ske inom ramen för högskola eller universitet. 
Samtidigt kan en mer implicit bild uttolkas i följande citat: 

[det finns ett intresse av att] dels öka [övergångstalen], men 
framförallt vill man se ”oj, varför sjunker Norrköping såhär 
myck-et nu i förhållande till andra kommuner?” (Medarbetare på 
kommunstyrelsen, Norrköpings kommun)

16 Se exempelvis Norrköpings kommuns budget 2019 och plan för 2020–2022 (2018) 
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Det som åsyftas i citatet är statistik som finns redovisad i Norrköpings 
kommuns rapport Övergångar till högskolestudier 2017 (2018).17 Statistiken 
i rapporten visar en sammanställning av andelen gymnasieelever som 
påbörjat högskolestudier inom tre år efter avslutat gymnasium samt andelen 
av samtliga invånare i en viss åldersgrupp som påbörjat högskolestudier. 
Norrköping jämförs med kommunerna Linköping, Jönköping, Eskilstuna, 
Västerås och Örebro.

I rapporten framkommer att Norrköping har den lägsta så kallade 
”övergångsfrekvensen” bland kommunens 24-åringar av de jämförda 
kommunerna. Utifrån en sådan förståelse framställs således studier vid högskola 
eller universitet som det mest önskvärda ur kommunens perspektiv. Denna 
typ av uttalande kan också tolkas i ljuset av styrningsmentalitetsbegreppet och 
dess idé om att styrning fungerar genom att politiska viljor formar vissa normer 
och föreställningar som ”sätter tonen” för vad som är tänkbart, önskvärt och 
bra (Rose 1995). Utifrån den förståelsen guidas alltså människor genom livet 
av sina egna standarder och föreställningar – samtidigt som dessa är formade 
och genomsyrade av politiska ambitioner. Genom att utsagan visar på att 
Norrköpings kommun har (vad man anser är) en ”för låg” övergångsfrekvens, 
konstrueras en bild av att detta är ett problem och något som det måste jobbas 
med. Konstruktionen av den låga övergångsfrekvensen som ett problem 
knyter också an till ”lösningen” på problemet – att fler Norrköpingsbor går 
vidare till högskole- och universitetsstudier. 

Denna bild synliggör en retorisk bild av att idealet att högre utbildningstal 
innebär eftergymnasiala studier i form av högskole- och universitetsstudier. 
Med denna retorik befäster självbilden av Norrköping som en arbetarstad där 
ungas attityder till högre utbildning behöver förändras ( jfr även Johansson 
2003; Johansson 2007; Johansson 2012).

I det strategiska samverkansavtal som tecknades mellan Norrköpings 
kommun och Linköpings universitet år 2017 uttryckts det, bland annat, att 
Norrköpings kommun och Linköpings universitet ska samverka för högre 
övergångstal i Norrköpings kommun. Det formaliseras dock inte hur det 
ska ske eller vilka aktörer inom respektive organisation som bär ansvaret 
för att genomföra detta arbete. Eftersom högre övergångstal bland annat 
avser studier på universitetsnivå utgör den studentrekrytering som sker till 
Linköpings universitet en väsentlig aspekt av övergångstalen, liksom för målet 
om höjd utbildningsnivå i stort. 

Den kunskaps- och forskningsöversikt som ligger till grund för denna 
rapport visade att studentrekrytering på Linköpings universitet tenderar att 
betraktas som synonymt med marknadsföring, vilket är en trend som går att 
finna på flera av landets lärosäten. På Linköpings universitet utgår arbetet 
med studentrekrytering från Kommunikations- och marknadsenheten 
(KOM). I citaten nedan ges en bild av hur en företrädare för KOM resonerar 

17 Se även avsnittet Högre utbildning i Norrköping.
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kring det mål om högre övergångstal som uttrycks i samverkansavtalet mellan 
LiU och Norrköpings kommun:

Vi behöver inte jobba med övergångstal. Norrköpings kommun 
behöver jobba med övergångstal, men Linköpings universitet be-
höver inte vara farten i den veven. (Medarbetare på 
Kommunikations- och marknadsavdelningen, Linköpings uni-
versitet)

I detta citat går det att urskilja en syn på att universitetet ska arbeta för 
att uppnå Norrköping kommuns mål om högre övergångstal och högre 
utbildningsnivå bland kommunens invånare. I detta citat synliggörs en 
av universitetets logiker, det vill säga en föreställning som ligger till grund 
för sätt att agera (Linde 2013): att det inte finns tillräckliga incitament för 
universitetet att arbeta för högre övergångstal i Norrköpings kommun.

Denna logik står i motsättning till kommunens logik som vilar på idén 
att universitetet förväntas vara en kraft som ska verkställa kommunens 
ambitioner. I citatet ovan konstrueras denna tanke som en orimlighet i relation 
till att universitetet inte “vinner” något på att arbeta för högre övergångstal 
i Norrköpings kommun vilket, enligt detta citat, är ett arbete som LiU inte 
behöver leda. Förväntningarna på universitet, eller Campus Norrköping, som 
en möjliggörare för kommunens ambitioner om höjd utbildningsnivå och 
högre övergångstal förstärks ytterligare i följande citat av en tjänsteperson på 
Norrköpings kommunstyrelse:

Så för kommunens övergripande utveckling så tror jag att 
övergångstalen är en relevant sak. Men det uttrycks egentligen 
genom att man säger att vi ska vara en studentstad med 10 000 
studenter. För det säger sig självt – har vi fler studenter så är vi 
fler som stannar kvar, och då höjs också utbildningsnivån. 
(Medarbetare på kommunstyrelsen, Norrköpings kommun)

I denna utsaga tycks arbetet för höjd utbildningsnivå och högre övergångstal 
utgöras av att få fler studenter till Campus Norrköping, för att i förlängningen 
få fler studenter att stanna kvar inom Norrköpings kommun efter avslutad 
examen. Målgruppen för detta arbete anses, enligt denna utsaga, vara studenter 
på Campus Norrköping. Det vill säga personer som inte nödvändigtvis är 
uppvuxna eller bosatta inom Norrköpings kommun. 

Enligt avtalet inbegriper högre övergångstal, som nämnt, att arbeta för 
att fler ungdomar och vuxna i Norrköping ska genomgå eftergymnasiala 
studier och högskoleutbildning. Som en del i detta arbete ska LiU och 
kommunen ”agera och aktivt verka för att grundskole- och gymnasieelever, 
men även vuxenstuderande, inspireras att söka och genomföra högskole- 
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och universitetsstudier” (Samverkansavtalet s. 2). Den strategi för högre 
övergångstal som innebär att öka antalet studenter på Campus Norrköping, 
som beskrivs i citatet ovan, går med andra ord inte i linje med det som skrivs 
fram i samverkansavtalet där målgruppen för arbetet med högre övergångstal 
ska utgöras av grundskole- och gymnasieelever i Norrköpings kommun.

I citatet nedan ges ytterligare en beskrivning av hur en företrädare för KOM 
på Linköpings universitet resonerar kring arbetet för högre övergångstal:

Bara för att man vill ha ökade övergångstal så behöver inte det be-
tyda att de ska öka till just Campus Norrköping. Sen kan man väl 
tycka att universitetet kan engagera sig i ett arbete med att få fler 
att läsa vidare, med förhoppningen och indikationen på att 
man ska läsa på Campus Norrköping. (Medarbetare på 
Kommunikations- och marknadsavdelningen, Linköpings uni-
versitet)

I utsagorna ovan är tankegångarna om arbetet för högre övergångstal något 
sekundärt. Trots detta skrivs arbetet fram som centralt i såväl dokument från 
Norrköpings kommun som i handlingsplaner för samverkansarbetet mellan 
Norrköpings kommun och Linköpings universitet. Samverkansarbetet för 
högre övergångstal och fler sökande till Campus Norrköping tycks således inte 
vara synkroniserat mellan de två aktörerna inte heller tycks de två aktörerna 
se detta arbete som prioriterat. 

Med andra ord finns det en motsättning i hur högre övergångstal 
skrivs fram i policydokument och i hur arbetet rent praktiskt omsätts och 
operationaliseras. Detta kan förstås som en del i komplexiteten i samverkan. 
Det innebär ju att man nästan per definition kontinuerligt behöver identifiera 
delar av respektive organisations målsättningar och gemensamma intressen.

4.2 Logiker om studentrekrytering 
Linköpings universitet har som alla universitet och högskolor i uppdrag 
“att bedriva utbildning och forskning och att samverka med det omgivande 
samhället [samt] verka för att forskningsresultat kommer till nytta” (se UKÄ:s 
hemsida). Linköpings universitet har fyra campus: Campus Valla och Campus 
Universitetssjukhuset i Linköping, Campus Norrköping i Norrköping och 
Campus Lidingö-Malmsten på Lidingö. 

På Linköpings universitet, liksom på universitet överlag, finns en idé om 
att studentrekrytering är synonymt med marknadsföring. Att locka studenter 
till universitetet ramas in av tanken om att marknadsföra de utbildningar som 
bedrivs inom universitetets regi:

Vi ska “sälja produkten” – det är vårt uppdrag. Det är väl lite 
sådär att säga att en utbildning är en produkt men för oss som 
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marknadsför blir det lite så. Om inte produkten håller måttet, är 
aktuell, eller de som är där inte är nöjda - då kan vi inte sälja 
den för allt i världen. (Medarbetare på Kommunikations- och 
marknadsavdelningen, Linköpings universitet)

I utsagan beskrivs universitetets utbildningar i termer av ”produkter”, 
vilket ger uttryck för den starka relationen mellan studentrekrytering och 
marknadsföring. Formuleringen om utbildningarna som produkter kan 
knytas till en av Linköpings universitets institutionella logiker gällande 
studentrekrytering. Med institutionella logiker avses en organisations 
föreställningar kring ett visst fenomen (Linde 2013). Den logik som 
kan urskönjas i utsagan ovan kan tolkas som vilande på en idé om att 
studentrekrytering handlar om att ”sälja en vara”. 

Marknadsföringen av universitetets olika utbildningar sker baserat 
på prioriteringar från fakulteterna. På Linköpings universitet finns fyra 
fakulteter: Filosofiska fakulteten, Tekniska fakulteten, Medicinska fakulteten 
samt Utbildningsvetenskap. Det är respektive fakultet som avgör vilka 
utbildningar som det ska satsas extra på i marknadsföringen. Ett sätt att förstå 
detta grundar sig i statens ersättning för lärosätenas utbildningar, som baseras 
på registrerade studenter, det vill säga antagna studenter som har påbörjat en 
utbildning (se UKÄ:s hemsida). Detta kan förstås som att universitetet gynnas 
av att ”satsa” mer på de utbildningar som ”lockar till sig” flest studenter, det 
vill säga att universitetet gynnas av att marknadsföra de utbildningar som går 
bra och har bra genomströmning.18

Utifrån en sådan förståelse kan en av universitetets logiker gällande 
studentrekrytering urskönjas: fakulteterna avgör vilka av dess utbildningar 
som ska lyftas fram i marknadsföringen – men på grund av att varje antagen 
student innebär en viss ”peng” så kan det utifrån just detta synsätt finnas skäl 
att tro att fakulteterna prioriterar de utbildningar som lockar många studenter.

En annan aspekt av marknadsföringen och fakulteternas prioriteringar 
handlar om att fakulteterna har olika ekonomiska förutsättningar: Tekniska 
fakulteten har 1,5 miljoner vikta för marknadsföring av fakultetens program 
– motsvarande siffra för Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap
ligger på “ett par hundra tusen vardera”. Förutom att fakulteterna har olika
förutsättningar, både ekonomiska och personalmässiga, har de också olika
arbetssätt:

[…] Allt ifrån [Tekniska fakulteten] och [Medicinska fakulteten], 
som egentligen fyller de utbildningar de har utan problem. Det 
gör att de prioriterar det här annorlunda än exempelvis [Filosofis-
ka fakulteten] som alltid har en ganska stor del av sina utbildnin-
gar som går okej och några som alltid drar. Vidare till lärarutbild-

18 Begreppet genomströmning refererar till examensfrekvens, det vill säga hur många av de antagna 
studenterna som tar examen från sin utbildning.  
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ningarna [på Utbildningsvetenskap] som ändå har haft en hyfsad 
god vind i seglen tills för några år sedan, men det är ju en nationell 
trend. Så utifrån det har man ju liksom lite olika förutsättningar 
och historia kring hur man ska och bör arbeta med studentrekry-
tering. (Medarbetare på Kommunikations- och marknads-
avdelningen, Linköpings universitet)

I citatet ovan framgår det att fakulteternas olika villkor, kulturer och arbetssätt 
påverkar marknadsföringen – och på så vis även studentrekryteringen. 
Framförallt visar det på att marknadsföringsarbetet är en ekonomisk 
fråga. I detta framträder ytterligare en logik gällande marknadsföring och 
studentrekrytering- vilken kan ses som en del utav att fakulteternas ekonomiska 
förutsättningar har direkt koppling till utformningen av marknadsföringen 
och därmed för arbetet med studentrekrytering. 

Universitetets studentrekryteringslogiker har med andra ord kopplingar 
till ekonomi både i fråga om ekonomiska förutsättningar och ekonomisk 
gynnsamhet. Detta kan ses i relation till Norrköping kommuns logik gällande 
Campus Norrköping och kommunens kompetensförsörjning som beskrivs 
ovan och idén om Campus Norrköping som en garant för kommunens framtida 
kompetensförsörjningsbehov. När de två aktörernas olika logiker kopplas till 
kommunens behov av lärare och förskollärare framstår en konflikt mellan 
logikerna: i enlighet med kommunens logik finns det mycket att vinna på att 
söktrycket till förskollärar- och lärarutbildningarna på Campus Norrköping 
ökar. 

Universitetets logik, som utgår från fakulteternas ekonomiska 
förutsättningar och tankar om vad som är ekonomiskt gynnsamt, innebär dock 
inte att marknadsföringssatsningar på förskollärar- och lärarutbildningarna 
är högt prioriterade. På så vis framträder det som Linde (2013) kallar 
för ”konkurrerande logiker”. Linde menar att en verksamhet kan ha flera 
institutionella logiker som står i motsättning till varandra, vilket innebär att 
beroende på organisation – eller vilket perspektiv man har inom en organisation 
– så kan olika logiker, förhållningssätt och föreställningar, konkurrera med
varandra. Inom fältet ”högre utbildning i Norrköpings kommun” ryms
alltså flera logiker, och i relation till studentrekrytering finns framförallt två
dominerande logiker: en som vi kan kalla kompetensförsörjningslogiken, som
utmanas av en mer ekonomiskt inriktad logik.

Universitetets logiker för marknadsföring föranleder således en diskussion 
kring vad som väger tyngst i marknadsföringens utformning och vilka 
effekter dessa logiker har på de utbildningar som ”inte säljer”, likt lärar- och 
förskollärarutbildningen? Ges lika mycket utrymme i marknadsföringen till 
de utbildningar som det finns ett stort samhällsbehov av men som har ett lågt 
söktryck, såsom lärar- och förskollarutbildningen, som till de utbildningar som 
har ett högt söktryck och således genererar mer pengar till universitet? Det vill 
säga; ges lika mycket utrymme till de utbildningar som fyller ett samhällsbehov, 
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vilka också som en följd av detta kommer till stor nytta i samhället, som till de 
utbildningar som är mer direkt ekonomiskt gynnsamma? Är de logiker som 
marknadsföringen vilar på förenliga med detta uppdrag? Den frågan blir även 
relevant att ställa i koppling till följande citat:

[…] exempelvis i årets kampanj, där vi valt att lyfta fram samtida 
utmaningar och negativa bilder av samhället för att trycka på 
varför du som student behövs. (Medarbetare på 
Kommunikations- och marknadsavdelningen, Linköpings uni-
versitet) 

Citatet lyfter universitetsutbildningarnas relevans i samtida och framtida 
samhällsutmaningar. Delar av den marknadsföringskampanj som åsyftas i 
citatet finns att se som filmer på Linköpings universitets Youtubekanal. I filmen 
Världen tar aldrig paus (2019) visas till exempel bland annat laboratorier, 
matematiska uträkningar, robotar och förstoringsglas. Det förmedlas en anda 
av ”jävlar anamma”, ett ställningstagande om att göra något som gör skillnad 
på riktigt, ”vi ska göra nytt, annat, mer, göra det omöjliga möjligt”. 

Filmen Att våga tänka om är avgörande för både din och planetens framtid 
(2019) tar utgångspunkt i AI, det vill säga artificiell intelligens. Berättarrösten 
frågar sig ”tänk om AI gör alla jobb. Vad behöver vi för kunskap då, och hur 
lär vi oss? Tänk om vi botar alla sjukdomar, och blir typ 200 år? Och tänk om 
vi kan rädda världen med hjälp av ny teknik”. Samtidigt visas bilder av bland 
annat självkörande bilar, klimataktivisten Greta Thunberg, fabriksbyggnader 
som spottar ut rök, demonstrerande människor, mängder av plastflaskor som 
flyter i vatten, flyktingar på en båt och smältande ismassor. Med andra ord: 
i filmerna läggs tonvikt på tekniska framsteg, digitaliseringens möjligheter 
och klimathotet – viktiga samtidsutmaningar som illustreras med hjälp 
av känsloväckande bilder. Liksom utsagan lyfter, förmedlar filmerna ett 
budskap till presumtiva studenter om att ”du behövs”. Snarare än att betrakta 
universitetets kampanjfilmer enbart som material som används för att 
rekrytera så många studenter som möjligt kan de även betraktas som effekter 
av, och verktyg för, styrningsmentaliteter. 

Enligt detta synsätt är våra tankesystem och föreställningar formade i 
samklang med politiska procedurer och viljor: vårt sätt att tänka formas – och 
möjliggörs – av de sociala, kulturella och politiska ambitioner som genomsyrar 
vår samtid (Hultqvist & Petersson 1995). Utifrån ett styrningsperspektiv 
framstår universitetets kampanjfilmer som såväl genomsyrade av som bärare 
av politiska ideal i form av några av vår tids mest brännande frågor. Genom att 
klä marknadsföringen i samtidens aktualiteter, intressen och dåliga samveten 
konstrueras utbildningarna på Linköpings universitet som lösningen på de 
utmaningar vårt samhälle står inför.

De områden som fokuseras särskilt i filmerna, det vill säga teknik, 
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digitalisering och klimathot, utgör i högsta grad ”samtida utmaningar” och 
ställer även viktiga frågor om vetenskapens roll i dessa – men eftersom det är 
just tekniska områden som fokuseras i marknadsföringen konstrueras tekniska 
utbildningar som lösningen på samhällsutmaningarna. Därför finns det skäl att 
även här ställa sig frågan: när universitetets studentrekryteringslogik bygger 
på marknadsföring, vad innebär det då för utbildningar som inte ”säljer”, eller 
som inte går att visa upp på ett häftigt sätt? Andra samhällsutmaningar, i 
form av exempelvis alarmerande brist på förskollärare och lärare, är möjligen 
svårare att lyfta fram på ett tilldragande sätt i en film på Youtube, och därmed 
finns det risk för att exempelvis förskollärar- och lärarutbildningen inte 
ges utrymme på lika villkor som de tekniska utbildningarna som kan locka 
med robotar och en anda av att rädda världen från klimathotet. Poängen 
är att Linköpings universitets studentrekryteringslogik, som bygger på 
marknadsföring, riskerar att leda till att vissa områden – och därmed vissa 
utbildningar – premieras på bekostnad av andra. 

I fråga om fakulteternas prioriteringar i marknadsföring och 
studentrekrytering finns ytterligare en aspekt som handlar om Campus 
Norrköping. I samverkansavtalet uttrycks, som nämnt, att antalet studenter på 
Campus Norrköping ska öka (Samverkansavtalet, s. 2). Från kommunens sida 
ses detta som en strategi för att möta dagens och framtidens arbetsmarknad 
och som en försäkran om Norrköping som en fortsatt bra kommun att leva i. I 
samband med de workshops, hearings och andra aktiviteter som arrangerats 
inom ramen för nämnda samverkansavtal har det diskuterats hur man kan 
arbeta för att fler ska söka till Campus Norrköping. Vissa har då uttryckt att 
Campus Norrköping “lider en strukturell nackdel” av att vara just Campus 
Norrköping, att Linköpings universitet betraktas som synonymt med Campus 
Valla, och att Campus Norrköping därför behöver lyftas fram och prioriteras 
mer i marknadsföringen. Denna idé är dock inte förenlig med det sätt som 
marknadsföringen sker på, där det är Linköpings universitet som helhet och 
dess utbildningar som fokuseras:

[…] vi jobbar med våra utbildningar och att marknadsföra dem. 
Vi marknadsför inte platser överhuvudtaget. […] jag tror verk-
ligen inte att ett vackert campus säljer en utbildning. Jag tror 
att en bra utbildning säljer en utbildning. […] Sen kan man dis-
kutera det här med känslan av ett program. Många program i 
Norrköping har gått lite knackigt, och jag tror att det generellt är 
sämre ekonomi här. Jag tror att det finns en tendens som gör att 
man får en känsla av att det är mindre prestigefyllt att plugga här 
[än på Campus Valla]. Och det tror jag att vi måste jobba med. 
Men det tror jag inte vi kan göra genom att säga att vi har vackra 
vattenfall. Jag tror att utbildningskvalitet attraherar mer än 
en vacker utsikt. (Medarbetare på Kommunikations- och 
marknadsavdelningen, Linköpings universitet)
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I utsagan förstärks universitetets logik som handlar om att “sälja en vara” – 
det vill säga att sälja en utbildning. Samtidigt som det är denna logik som 
ligger till grund för hur marknadsföringen sker lyfts också de problem som 
denna logik innebär för Campus Norrköping som, enligt utsagan, är mindre 
prestigefyllt, brottas med bristande studentunderlag och har sämre ekonomi. 

Beskrivningarna förhåller sig således till, och reproducerar, en idé om att 
de utbildningar som finns på Campus Norrköping brister i sin kvalitet och att 
det är detta som ligger till grund för det sviktande studentunderlaget – men 
eftersom flera av de utbildningar som brottas med sviktande studentunderlag 
också, som en följd av detta, brottas med sviktande ekonomi, saknar de 
egna medel som kan användas till extra satsningar i marknadsföringen. 
Marknadsföringslogiken som innebär att inte marknadsföra platser, eller 
särskilda campus knutna till LiU, ger således effekter på bilden och känslan 
av Campus Norrköping, där det unika med Campus Norrköping försvinner i 
logiken om ”ett enat LiU”. 

4.3 Logiker om breddad rekrytering
Forskning visar att social snedrekrytering till högskolor och universitet består 
över tid (UKÄ 2018a). Enligt högskolelagen ska högskolor aktivt främja och 
bredda rekrytering till högskolan (Högskolelagen 1 kap 5 §). Universitet och 
högskolor har därför sedan tidigt 2000-tal haft i sitt uppdrag att främja breddad 
rekrytering (UHR 2016). Med breddad rekrytering avses att traditioner, 
socioekonomisk bakgrund, kön eller funktionsnedsättning inte ska vara 
avgörande för möjligheterna att påbörja eller fullfölja en högskoleutbildning. 

Universitet och högskolor har ett samhällsansvar för att samhällets 
mångfald ska återspeglas i högskolan och att social snedrekrytering ska 
motverkas (UHR 2016). Breddad rekrytering kan därför ses som en fråga om 
demokrati, då det i förlängningen handlar om tillträde till ett sammanhang 
som knyter an till allas möjligheter till inflytande och makt. Det är också 
därför begreppet blir viktigt i denna rapport, som primärt handlar om högre 
utbildning: genom att ta breddad rekrytering i beaktande ställer vi inte bara 
frågor om hur arbetet för högre utbildning ser ut, utan också om vilka som 
inkluderas i beskrivningar och föreställningar om högre utbildning19.

Enligt våra efterforskningar saknar Linköpings universitet ett 
systematiserat arbete med breddad rekrytering. Arbetet med breddad 
rekrytering ska utgå från LiU:s plattform för strategiskt och operativt arbete 
för jämställdhet och jämlikhet: Lika Villkor. I Lika Villkors handlingsplan 
för 2019 står det att arbetet “med breddad rekrytering/breddat deltagande är 
omfattande och involverar flera instanser och funktioner vid LiU” (Strategi- 
och handlingsplan 2019, s. 9). Det redogörs dock inte för hur arbetet ser ut 
eller vilka instanser och funktioner som är involverade, och vid mailkontakt 

19 Då vi pratar om högre utbildning är ofta fokus på att påbörja utbildning men intressantare är att foku-
sera på att fullfölja utbildning och dessutom ta ut examen.
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med Lika Villkor har det framkommit att de saknar ett helhetsperspektiv på 
arbetet med breddad rekrytering och kunskap om vilka personer som ansvarar 
för och genomför arbetet – detta trots att arbetet, enligt Linköpings universitet, 
följs upp årligen. En företrädare från Tekniska fakulteten, även ordförande i 
Nämnden för skolsamverkan, berättar om aktiviteter som Tekniska fakulteten 
genomför i syfte att rekrytera studenter och breddad rekrytering:

[…] ur ett rekryteringsperspektiv [är vi] naturligtvis mer intresse-
rade av de som är duktiga, för det är dem som vi främst vill ha. Sen 
finns det ett allmänt hjärta att vara med och stödja rent 
allmänt också. (Medarbetare på Tekniska fakulteten, Lin-
köpings universitet)

I citatet konstrueras två grupper presumtiva studenter i kontrast till varandra: 
å ena sidan de “duktiga” å andra sidan den grupp som behöver stöd och får det 
på grund av “ett allmänt hjärta”. Formuleringen som uttrycker att den “duktiga” 
gruppen är den grupp man önskar rekrytera till universitetet bidrar till att 
konstruera “den andra” gruppen i motsats till denna grupp – det vill säga som 
en grupp man inte vill ha. Det faktum att ovannämnda utsaga ramas in av en 
diskussion gällande bland annat breddad rekrytering konstrueras två sorters 
individer, eller grupper, som omfattas av arbetet med breddad rekrytering – 
de man vill ha, och de man inte vill ha. Baserat på konstruktionen av dessa 
två grupper, som ryms inom konceptet breddad rekrytering, framträder en 
idé som kan hänvisas till att breddad rekrytering potentiellt kan leda till att 
universitetet får ta emot studenter som inte utgörs av de “duktiga” – eller de 
som man ”vill ha”. 

Idén knyter an till en tanke om att breddad rekrytering kan innebära att 
universitetet öppnas upp för mindre duktiga studenter – som konstrueras 
som en icke-önskad grupp på universitetet. Logiken som träder fram ur 
detta handlar således om att universitetet vill ha “duktiga”, väl presterande, 
studenter. Frågan blir: varför är det så? Ett sätt att förstå denna logik handlar 
om den rent ekonomiska aspekten i form av genomströmning, det vill säga 
att universitetet strävar mot att antagna studenter också ska slutföra sin 
utbildning. Möjligen kan logiken som uttrycks i utsagan tolkas som att den 
vilar på en förståelse om att duktiga studenter i större utsträckning slutför 
sina utbildningar, och omvänt, att den grupp studenter som kommer in via 
satsningar på breddad rekrytering inte slutför sina utbildningar.

Denna logik går dock inte i linje med forskning på området, som visar 
att breddad rekrytering till högskolan inte påverkar genomströmningen 
negativt – förutsatt att kraven på förkunskaper inte sänks (UKÄ 2017). I 
sammanhanget är det också viktigt att peka på och beakta att en organisation 
som ett universitet har många olika röster och ger uttryck för olika logiker

På Linköpings universitet finns en övergripande vision för de utbildningar 
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som bedrivs inom universitetets regi. Enligt denna vision ska universitetets 
utbildningar präglas av:

[…] ett studentaktivt lärande vars syfte är att stärka studentens 
förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande och sin utveckling av 
egna kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Därigenom rus-
tas studenten för ett föränderligt yrkesliv och ett livslångt lärande. 
(se Linköpings universitets hemsida) 

I visionen framträder en bild av egenskaper som studenterna förväntas ha och 
ta med sig efter studier på Linköpings universitet. Studenterna förväntas kunna 
ta ansvar för sitt eget lärande och utveckling och rustas för ett föränderligt 
yrkesliv och livslångt lärande. I citatet konstrueras en bild av att studenter 
som läser på LiU ska vara aktiva, drivande och nyfikna. De bör också uppvisa 
medvetenhet kring både det egna lärandet som den egna utvecklingen. Är 
detta egenskaper som är representativa och speglar den mångfald som finns 
i samhället? Eller är detta egenskaper som i högre grad är utmärkande för 
gruppen ”duktiga” studenter, det vill säga den grupp som universitet enligt 
utsagan ovan ser som mer attraktiva ur ett rekryteringsperspektiv, än den 
grupp som behöver stöd och får det på grund av “ett allmänt hjärta”? 

De föreställningar som är framträdande i LiU:s vision går också i linje 
med Roses (1995) tankar om styrning. Rose menar att välfärdssamhället 
under sent 1990-tal och tidigt 2000-tal, under ledstjärnor som valfrihet och 
individualisering, decentralisering och livslångt lärande, antog en ny skepnad 
i Sverige och en rad andra länder. Inom denna nyliberala logik är individer 
fria och ska styra, ta hand om samt bemästra sig själva. Statens uppgift 
blir således att göra det möjligt för individen att göra rationella val och att 
tillgodose individernas behov av självstyre och autonomi. I centrum för Roses 
tankar om styrning står formandet av ansvarstagande och aktiva individer 
som lever sina liv i enlighet med den disciplinering, fostran och reglering de 
styrs av. Egenskaper som också är framträdande i LiU:s tankar om den aktiva 
studenten och det studentaktiva lärandet. 

Linköpings universitet kan med andra ord, enligt den logik – eller de 
logiker – som präglar deras övergripande vision, ses som en möjliggörare för 
formandet av självstyrande individer som kommer kunna ta rationella val när 
de kommer ut på arbetsmarknaden efter avslutade studier. 

Den sammantagna bilden av Linköpings universitets institutionella 
logiker kring breddad rekrytering kan tolkas som att det inte finns tillräckliga 
incitament för universitetet att arbeta med breddad rekrytering. Breddad 
rekrytering blir därför en underordnad, eller sekundär, logik. Detta bör ses 
i relation till att universitetets primära logik gällande studentrekrytering 
handlar om att ”locka till sig” duktiga studenter. Denna logik samt de brister 
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som tycks finnas i Lika Villkors20 uppföljning av arbetet med breddad 
rekrytering kan möjligen tolkas som ett uttryck för att breddad rekrytering 
inte anses vara ett prioriterat område, eller en primär logik, på universitetet. 

Samtidigt uttrycker företrädare för Norrköpings kommun att de vill “bygga 
broar” och hitta en naturlig länk mellan kommunens skolor och Campus 
Norrköping. Detta är framförallt viktigt i koppling till att det i Norrköpings 
kommunala skolverksamheter finns en stor grupp elever som kommer från 
studieovana hem:

… kan vi från Norrköpings kommun vara med som en brygga i 
den länken, att det öppnas upp för den miljön, då tror jag att vi 
har väldigt, väldigt mycket vunnet den vägen. […] om man kunde 
hitta en brygga där eleverna får möjlighet att möta universitets-
världen under sin gymnasietid... (Medarbetare på Utbildnings-
kontoret, Norrköpings kommun)

[unga från studieovana hem] är den viktigaste gruppen vi har 
att jobba med om du frågar mig. Det är också den gruppen 
som inte pluggar vidare. […] om de får möjligheten att 
komma dit [till universitetet] och gör det i ett sammanhang 
med sina studier så får de ändå möjlighet att möta den miljön 
och den världen. (Medarbetare på Utbildningskontoret, 
Norrköpings kommun)

I utsagorna ovan gestaltas kommunens önskan om att skapa en länk mellan 
gymnasieskolan och Campus Norrköping. Det uttrycks framförallt vara viktigt 
med tanke på unga från studieovana hem. En rad studier som kommit de 
senaste åren visar på sambandet mellan föräldrars och barns utbildningsnivå: 
att “utbildning går i arv”, det vill säga att personer med universitetsutbildade 
föräldrar själva går vidare till universitetsstudier, och omvänt, att personer 
från studieovana hem inte går vidare till studier på universitetsnivå.21 

Detta resulterar i att den sociala snedrekryteringen till högskolor och 
universitet består över tid (UKÄ 2018a). Citaten ovan ger uttryck för en vilja 
att överbrygga universitetsvärldens “främmandeskap” som personer från 
studieovana hem kan uppleva. Att personer genom ett skolsammanhang ges 
en plattform att möta universitetet på målas upp som en lösning på problemet 
med social snedrekrytering. Utsagorna kan även tolkas som vilande på idén 
om skolans kompensatoriska uppdrag: det finns en tanke om att kompensera 
för elevernas olika förutsättningar genom att låta skolan “öppna dörren” till 
universitetsstudier och göra det tänkbart för alla.

20 På LiU bedrivs ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter samt 
för att motverka all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehan-
dling och exkludering. Detta kallas arbetet för Lika Villkor

21 Se exempelvis Universitetskanslersämbetet (2018a); Universitetskanslersämbetet (2018b); Univer-
sitets- och högskolerådet (2017); Skolverket (2018).
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Tanken om att kommunen kan vara en del av den länk som dels överbryggar 
glappet mellan personer från studieovana hem och universitetsmiljön, dels 
kompenserar för ungas olika förutsättningar, kan tolkas som en institutionell 
logik. Linde (2013) menar att en institutionell logik innebär en slags etablerad 
föreställning eller praktik inom en organisation, ett sätt att förstå och därmed 
agera. Logiken här ramas in av en idé om jämlikhet och önskan att utjämna 
sociala skillnader. Denna logik innebär även ett förhandlande med ett ideal, 
där (tillgång till) universitetsstudier konstrueras som det önskvärda, som 
normen. På så vis urskiljs en bild av att kommunen vill kompensera för sociala 
skillnader och tillgodose lika villkor för samtliga invånare, vilket ju är en 
självklar uppgift för en kommun. I detta sammanhang konstrueras tillträdet 
till, eller öppnandet av, universitetsvärlden som verktyget för att uppnå social 
rättvisa. På så sätt förstärks den styrningsmentalitet som innebär att tillgång 
till universitetet är idealt, vilket i förlängningen också konstruerar högre 
utbildning som idealt.

Kommunens jämlikhetslogik med koppling till unga från studieovana hem 
kan också tolkas som i konflikt med den logik som uttrycks av företrädare 
för Linköpings universitet ovan. Där tolkas logiken kring breddad rekrytering 
som en underordnad logik. I likhet med Lindes (2013) resonemang om 
konkurrerande logiker är kommunens och universitetets logik med andra 
ord inte helt förenliga: å ena sidan finns kommunens jämlikhetslogik som 
knyter an till unga från studieovana hem, å andra sidan finns universitetets 
underordnade logik om breddad rekrytering. Dessa olika logiker kan med 
fördelar lyftas fram ytterligare, diskuteras och föranleda gemensamma 
strategier.
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5. Ungas logiker
I föregående resultatkapitel har vi redogjort för Norrköpings kommun och 
Linköpings universitets logiker kring högre utbildning samt samverkanslogiker 
kring högre utbildning. Samtidigt anser vi att den grupp och de röster som 
logikerna kring högre utbildning i mångt och mycket riktar sig mot – de 
unga – tenderar att tappas bort.22 Kapitlet består av två avsnitt. Det första 
avsnittet lyfter ungas syn på universitetsutbildning som ”möjliggörare” för 
det framtida liv de vill leva. Det andra avsnittet sätter ljus på ungdomarnas 
tanke om universitetsutbildning som en strategi för personlig utveckling och 
självförverkligande. 

I och med att handlingsplanen inom avtalet lyfter fram vikande ansökningar 
inom lärarutbildningarna samtidigt som kommunen har en lärar- och 
förskollärarbrist fokuseras utsagor från elever vid gymnasieskolans barn- och 
fritidsprogram.23 Denna grupp är även speciellt intressant i relation till att 
regeringen initierat och gett flera svenska universitet, däribland Linköpings 
universitet, i uppdrag att skapa fler vägar in i lärar- och förskolläraryrket – 
där vidareutbildning av barnskötare till förskollärare är en del (se Linköpings 
universitets hemsida). 

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram med yrkesutgång som 
barnskötare, men eleverna vid programmet har även möjlighet att läsa till 
kompletterande kurser som ger dem högskolebehörighet. Detta är dock 
ett val som det står dem fritt att göra.24 Förutom att de studerar barn- och 
fritidsprogrammet är denna grupp intressant då de är unga vuxna som 
befinner sig i ett vägskäl: vid sin examen får de yrkestiteln barnskötare och 
kan arbeta som utbildade barnskötare inom förskolan, eller om de har valt till 
kurser som ger behörighet till högskolan välja att plugga vidare på universitet- 
eller högskola. 

5.1 Vikten av att ha valmöjligheter
En återkommande tematik i koppling till synen på framtiden som kom fram 
under intervjuerna med eleverna på barn- och fritidsprogrammet refererade 
till en idé om att ju fler valmöjligheter man har, desto större friheter. Så här 
uttrycker sig några av informanterna: 

Jag tycker det känns ganska tryggt [att studenten närmar sig], i 
och med att man får en yrkesutgång så kan man jobba. Men sen 
har jag även lagt till [kurser] så jag har högskoleförberedande så 

22 I följande kapitel belyses därför ungas logiker kring högre utbildning. Kapitlet har en koppling till Elin 
Svenssons magisteruppsats varför det skiljer sig ngt avseende teoretiska begrepp etc.

23 Namnet ”barn- och fritid” har i många sammanhang officiellt ändrats till Ledarskap, så även i 
Norrköping. I folkmun går dessa utbildningar dock oftast under namnet barn- och fritid. För enkel-
hetens skull refererar vi till de utbildningar som har yrkesutgång som barnskötare genom namnet 
”barn- och fritidsprogrammet”.

24 För vidare läsning, se Elin Svensson. Omsorg, trygghet och begränsning: (o)logiska logiker i konstruk-
tionen av barnskötare. Magisteruppsats. Linköpings universitet. 2019.
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jag får ju behörighet att läsa på högskola. Så jag kan plugga vidare 
till förskolelärare om jag vill det, direkt. Så det känns ganska bra. 
Det är ju ganska lätt att prata om det eftersom man kan välja vad 
man vill. (Alice)

… ja, man känner ju att man har lite bredare bredd än kanske hög-
skoleförberedande program, som samhälle och natur, för de har ju 
svårt att få jobb medan en själv går ju faktiskt ut med en yrkesut-
bildning. Så man kan ju faktiskt välja både och. Sen har man väl 
inte riktigt lika bred så... Man har ju högskoleförberedande, men 
sen kan man ju behöva plugga till någonting mer ifall det är någon 
natur [som saknas] eller något sådant. Det är väl den enda egent-
liga nackdelen med en yrkesutbildning. Men annars tycker jag det 
har varit jätteskönt, det där med att känna att man inte är tvingad 
att läsa vidare direkt efter gymnasiet. (Maja)

Jag hade väl tänkt att jobba ett tag. För jag har inte riktigt bestämt 
mig vad jag vill plugga. Och så hade jag tänkt att läsa till en extra 
kurs så jag får ännu bredare val över vad jag kan välja sen på uni-
versitet så man kan ha ännu fler valmöjligheter. (Lilly)

Nästan samtliga informanter har valt till kurser som ger dem 
högskolebehörighet. Det innebär att de, med sin barnskötarexamen, kan 
börja jobba inom förskolan, eller så kan de gå vidare till universitetsstudier, 
exempelvis till förskollärare. Ur utsagorna framkommer det att möjligheten 
att välja upplevs som en trygghet. Det lyfts även fram som ett skäl till att inte 
känna sig stressad eller pressad över att studenten närmar sig: de flesta har 
valt till kurser som ger dem behörighet att studera vidare, och informanterna 
vet att de sannolikt får jobb även med sin barnskötarexamen som de får från 
sin gymnasieutbildning. 

Att ha valmöjligheter uppfattas (konstrueras) som en frihet, och det 
målas upp som någonting viktigt för informanterna. Det kan tolkas som en 
styrningsmentalitet: enligt Hultqvist och Petersson (1995) fungerar styrning 
som ett verktyg, som genom att styra individers föreställningar och ”tänkande”, 
får människor att anamma vissa sätt att tänka, agera och bete sig – som går i 
linje med politiska viljor. På så vis opererar styrningen på ett sätt som innebär 
att den formar våra sätt att förstå verkligheten, och därmed styr våra val och 
sätt att agera. Ur det perspektivet framstår möjligheten att läsa kurser som 
ger eleverna högskolebehörighet som det ”rätta” alternativet – inte minst 
eftersom det konstrueras som det som möjliggör valmöjligheter och friheter. 
Som beskrivet ovan anser informanterna att det är viktigt och tryggande 
att ha valmöjligheter och alternativ. Med andra ord skulle informanternas 
resonemang ovan kunna tolkas utifrån att styrningen har normerat och satt 
värdena ’valmöjligheter’ och ’friheter’ på piedestal, gjort dessa värden till 



43

något som människor vill ha, och därmed utgör dessa värden ledstjärnor när 
unga människor ska navigera sig genom livet.

Sju av åtta informanter uttrycker att de vill studera vidare på universitetet 
efter att de tagit sin studentexamen som barnskötare – de flesta vill studera 
till förskollärare. Några av dem planerar att gå vidare till studier direkt efter 
studenten, men majoriteten vill jobba inom förskolan i ett eller ett par år först. 
Såhär beskriver några av informanterna sina tankar kring valet att gå vidare 
till förskollärarstudier:

Alltså för min del är det ju skillnaden på lönen mellan barnskö-
tare och förskollärare. Att det är stor skillnad liksom. (Ebba)

Jag tänker på pengar (skratt). (Astrid)

… kommer man kunna leva på barnskötarlön hela sitt liv liksom? 
Någon gång i framtiden vill man väl ha familj, och jag som har 
egen häst, jag menar, man ska väl ha råd med det också. Så det 
blir väl kanske att man, ja, att man vill utbilda sig ännu mer för 
att kunna leva ett bra liv i framtiden. Då blir det väl också att man 
vill plugga… Eller jag vill ju inte plugga direkt, jag vill inte plugga 
på ett litet tag, men man kanske vill plugga ganska snart ändå, för 
man vill ju liksom inte börja plugga när man är 40 år och sedan 
skaffa barn. Utan man vill ju ändå kunna börja leva sitt liv ganska 
fort så. (Maja) 

I utsagorna ovan motiveras universitetsstudier, här till förskollärare, framförallt 
av löneskillnader mellan yrkena. Tanken om löneskillnader tas ytterligare ett 
steg vidare i Majas utsaga som knyter an till ett tydligt framtidsperspektiv: 
här ses högre utbildning som en förutsättning för att ”kunna börja leva sitt 
liv”. Här förhåller sig Maja till aspekter av ett slags vuxenblivande och att 
studera på universitetet ses som ett sätt att borga för att ”kunna leva ett bra 
liv i framtiden”. På så vis ger utsagorna ovan uttryck för en statusdistinktion 
mellan barnskötare och förskollärare, där löneskillnaden utgör en aspekt och 
det som löneskillnaden leder till och innebär i praktiken en annan aspekt. 

Här framträder alltså en logik, det vill säga en slags föreställning som ligger 
till grund för sätt att förstå och agera (Linde 2013). Det är med utgångspunkt i 
idéer om vad ett gott framtida liv innebär som universitetsstudier konstrueras 
som en ”möjliggörare” för informanterna. Logiken bygger på så vis på en 
idé om att universitetsutbildning säkrar informanternas framtida ekonomi, 
familjebildande och fritidsliv. Logiken kan även tolkas utifrån Roses (1995) syn 
på relationen mellan styrning och individ, där ”den personliga målsättningen 
om ett gott liv” är formad utifrån den politiska styrningen (Rose 1995, s. 50). 
Genom detta perspektiv framträder bilden av hur informanterna förhandlar 
med sina idéer om vad ett gott framtida liv innebär: de förhåller sig till ett 
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ideal som innebär så hög lön som möjligt, att de kan bilda familjer, ha råd 
med häst. Med andra ord kan informanternas logik förstås i relation till socialt 
skapade idealbilder, som enligt Rose, är idealbilder som individerna styrs mot 
på grund av att de gynnar det nyliberala samhället (Rose 1995). 

Att det är viktigt för informanterna att ha valmöjligheter framkommer 
även när de pratar om den utbildning de går i jämförelse med andra 
program på samma gymnasieskola. Det program som informanterna går är 
det enda programmet på denna skola som leder till yrkesutgång, alla andra 
leder till högskoleförberedande examen. När informanterna jämför sina 
valmöjligheter i relation till de andra programmen framstår deras egen tydliga 
yrkesanknytning- och utgång som ett hinder: 

Jag tänker på de andra programmen, där kanske de har såhär en 
lektion och pratar om att ”det här kan man bli”. Det gör inte vi. 
Eller jag vet inte hur de gör, men det känns som att det är så det 
borde vara. (Ella)

… ja, för vi gick ju på en föreläsning i ettan inför individuella va-
len i tvåan. Och då tog de [lärarna] ju inte upp något för oss som 
går [barn- och fritid], utan då tog de ju bara upp för samhälle 
och natur, att ”tänk på att de här kurserna måste ni lägga till ifall 
ni vill läsa till läkare eller veterinär” eller något sånt. Men oss på 
[barn- och fritid] brydde de sig inte så mycket om. Det var inget 
alls om ”tänk på att läsa engelska och matten ifall ni vill bli hög-
skolebehöriga” […] utan det var bara samhälle och natur som blev 
prioriterade då. (Maja)

Vi ligger ju egentligen ett steg före samhällarna ifall de skulle vilja 
läsa till lärare. Vi har ju grunden mer än vad de har, så jag menar 
på så sätt är väl vi mer förberedda för att bli lärare än vad någon 
från samhällslinjen är. Vi kan ju redan läroplanen utantill. Det är 
konstigt. (Wilma)

I speglingen mot de andra programmen på samma skola är informanterna 
eniga om att de ”bortprioriteras” i information om högskolestudier. När 
informanterna jämför sin egen utbildning med ”de andra” utbildningarna 
framstår deras egen yrkesutgång som ett hinder, eftersom den har ”stoppande” 
funktioner: den innebär att de inte får lika mycket information om de 
utbildningsmöjligheter som finns utanför deras egen yrkesutgång. 

Att de i egenskap av barnskötare, som både har läst kurser inom 
pedagogik och gjort många veckors APL25 i förskolan inom ramen för 
sin gymnasieutbildning, har sämre möjligheter att läsa till lärare eller 
förskollärare på universitetet än vad elever som läst samhällslinjen på 

25 APL står för arbetsplatsförlagt lärande, det vill säga samma sak som praktik. 
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gymnasiet har, upplevs som konstigt. Ännu en ”hindrande” aspekt av att läsa 
ett yrkesförberedande gymnasieprogram handlar om meritpoäng. Även om 
eleverna vid barn- och fritidsprogrammet har möjlighet att läsa till kurser som 
ger dem grundläggande högskolebehörighet kan de inte komma upp i samma 
meritpoäng som de studieförberedande programmen: 

[…] här har man inte möjlighet att läsa matte 3 till exempel, vilket 
är bra om du ska söka vidare för att få meriten. Så att det är väl det 
jag ångrar. Jag kan ju göra det på Komvux, men det är lite segt. 
Matte 3 krävs för att få meriten och komma in. För det är många 
som redan har det, som har läst till exempel Samhäll och så, som 
redan har det. Så det blir svårare att komma in, inte riktigt samma 
möjligheter. (Ella)

Alltså jag ligger ju på typ 13 [i meritpoäng] nu. Och då har jag 
ändå ganska bra betyg i allt. Men det är ju för att man inte har allt 
det där [möjligheter att läsa kurser som ger merit] […] jag ville 
inte ens plugga vidare först (skratt) så jag har varit jätteinställd på 
att inte göra det. Så jag har inte valt de här ämnena jag egentligen 
behöver för att få extra poäng så jag måste läsa upp lite på Kom-
vux innan. Så det är därför jag inte kan söka [till universitetet] 
nu för att jag valde bort svenska 3 och matten och alla de grejerna 
man behöver. Sen så nu har det väl bara slagit mig att jag ska ut-
bilda mig vidare. (Olivia)

Här lyfts svårigheten att nå upp till tillräckliga meritpoäng och att i jämförelse 
med de högskoleförberedande programmen inte ha lika möjligheter – vilket 
ramas in av en tanke om att det innebär färre valmöjligheter för informanterna. 
Ett annat problem som lyfts handlar om att valet att lägga till kurser för att 
få högskolebehörighet ligger på dem själva. Det innebär att de tidigt i sin 
gymnasieutbildning behöver ha klart för sig huruvida de vill plugga vidare 
eller ej. Det kräver i sin tur medvetenhet om vilka kurser som krävs för att få 
högskolebehörighet och att de har ett aktivt förhållningssätt till sin framtid. 

Känslan av att ”bortprioriteras” i information om utbildning på universitet 
och svårigheterna att kunna ”mäta sig” med elever vid högskoleförberedande 
program ifråga om meritpoäng kan på ett rationellt plan förklaras med att 
barn- och fritidsprogrammet är en yrkesutbildning som ger yrkesexamen. 
Samtidigt uttrycker utsagorna ungas logiker kring högre utbildning. Med 
logiker menas att aktörer och organisationer har olika förhållningssätt, olika 
saker att ta hänsyn till, sätt att förstå, och därmed agera. På så vis kan logiker 
förstås som aktörers olika sätt att tolka och handla kring ett visst fenomen 
(Linde 2013). De logiker som framträder i utsagorna ovan ramas in av en idé 
om att universitetsutbildning, och att hålla ”vägarna öppna” för en sådan, är 
det bästa alternativet för informanterna. Det motiveras av att det innebär 
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fler valmöjligheter och större chanser och möjligheter att kunna leva ett gott 
framtida liv. Trots att det gymnasieprogram som informanterna studerar 
vid resulterar i en yrkesexamen, lyfter nästan alla informanter att de vill 
studera vid universitetet. Att läsa till kurser som ger dem högskolebehörighet 
konstrueras alltså inte bara som en möjlighet, utan snarare förstås den som 
en nödvändighet. 

På så vis kan en logik kring högre utbildning som uttrycks av de unga 
förstås som att de å ena sidan håller idén om valmöjligheter högt, å andra 
sidan förhandlar med en idé om universitetsutbildning som ett ideal. Logiken 
bottnar i att de inte vill tvingas välja bort något, utan vill ha lika möjligheter 
till valmöjligheter och ett gott framtida liv på samma villkor som de som 
läser vid högskoleförberedande program. Ännu en aspekt som knyter an till 
denna logik kan möjligen förstås i ljuset av att informanterna är medvetna om 
löneskillnaden, och kanske även statusdistinktionen, mellan barnskötare och 
förskollärare. Detta gör det ännu mer angeläget för dem att ha möjlighet att 
plugga vidare, att inte ”fastna” i en yrkesroll som de kopplar till låg lön och låg 
status.

Här kan vi även tänka in tankefiguren om den aktiva medborgaren och 
de egenskaper som kopplas till denna: enligt Dahlstedt (2009) riktar sig 
styrningen mot individer, som genom styrda idealbilder formas som aktiva, 
ansvarstagande personer. Utifrån det perspektivet gestaltas förväntningar på 
informanterna att vara aktiva, väljande individer som bär ansvaret för sina 
framtida studiekarriärer. Samtidigt går informanternas utsagor i linje med 
tankefiguren – de vill ha valmöjligheter, de är medvetna om och förhåller sig 
till hur de ska ge sig själva bästa tänkbara möjligheter, och bär på så vis i 
högsta grad ansvaret för sina framtida studiekarriärer. 

5.2 Personlig utveckling och kunskap: utbildning går i arv
Som nämnt ovan uppger sju av åtta informanter att de vill fortsätta studera 
efter avslutad barnskötarexamen. De bakomliggande skälen till att de önskar 
fortsätta med sina studier varierar. En av informanterna, som uttrycker att 
hon vill påbörja förskollärarutbildningen inom några år, motiverar sitt val att 
plugga vidare med att hon då kan ”fördjupa sin kunskap”:

… för mig har det varit att jag har varit ute och jobbat inom för-
skolan. Och att jag då har trivts med det. Och sen har min han-
dledare sagt att jag borde plugga vidare. För då får man en förd-
jupad kunskap, eller jag har ju fått en väldigt bra utbildning nu, 
men då får man en ännu mer fördjupad… vilket är bra. […] Jag 
har inte heller någon press så hemifrån men jag känner väl att jag 
blivit inspirerad och liksom… Min handledare har tryckt mycket 
på att jag borde plugga vidare för hon tycker att jag passar som 
förskollärare, så att… Det är väl typ det. (Alice)
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Här kopplas utbildning på universitetet, i detta fall förskollärarutbildning, 
till att ”fördjupa kunskaper”. Det kan tolkas i ljuset av Dahlstedts (2009) idé 
om den aktiva och ansvarstagande individen: viljan att fördjupa kunskaperna 
inom området skulle kunna ses som individens vilja att ”sträva framåt” och 
inte ”nöja sig”, vilket går i linje med Dahlstedts beskrivning av aktiveringens 
politik. 

Att läsa vidare på universitetet konstrueras alltså som ett sätt att fördjupa 
kunskap, och formuleringen relaterar således till en idé om personlig utveckling 
och självförverkligande. Utsagan kan på så vis förstås som att hon har ett aktivt 
förhållningssätt och gör val baserat på vad hon anser är ansvarsfullt – men 
också att hon betänker framtiden utifrån vad som ger henne störst personlig 
behållning. Det här kan tolkas utifrån Dahlstedts och Olsons syn på ett gott 
medborgarskap, som innefattar ”ett individfokuserat målorienterat sökande 
efter väl avvägda vägval i livet där privata mål uppfylls” (Dahlstedt & Olson 
2013, s. 85). Denna vilja att fördjupa kunskaper kan på så vis ses som en effekt 
av en styrningsmentalitet, alltså ett sätt att tänka och förstå som möjliggörs, 
formas och genomsyras av politiska ambitioner (Hultqvist & Petersson 1995; 
Rose 1995). Betraktat genom dessa glasögon gör individen val baserat på det 
som anses innebära störst personlig behållning – men det kan också ses som 
ett val som individen har styrts mot genom att politiska viljor har format vissa 
föreställningar och idealbilder om vilka egenskaper och värden som knyts till 
idén om personlig behållning. 

Den nyliberala styrningens skapande av ansvarstagande och aktiva 
individer kan tolkas som att den går hand i hand med individers vilja till 
självförverkligande och personlig utveckling, vilket innebär att de individer 
som förkroppsligar de egenskaper som styrningen sätter på piedestal betraktas 
som de mest lyckade – och lyckliga – individerna (Dahlstedt & Olson 2014; 
Hultqvist & Petersson 1995). 

Utsagan uttrycker även en logik, som enligt Linde (2013) innebär ett sätt 
att förstå och därmed agera inom exempelvis en organisation. Logiken som 
framträder här bygger på en tanke om att eftersom informanten trivs med att 
arbeta i förskolan, så borde hon studera till förskollärare. Återigen uttrycks 
alltså en idé om att inte ”nöja sig” med att arbeta som barnskötare, vilket 
konstruerar utbildning på universitetet – i detta fall till förskollärare – som 
det naturliga steget att ta för en person som trivs med att arbeta på förskola. 
Även detta kan tolkas som en styrning, där barnskötares roll i förskolan på sikt 
kan komma att spelas ut.26

Flera av informanterna väver in andra personers åsikter och perspektiv när 
de berättar om sina tankar inför framtiden. I utsagan ovan nämns exempelvis 
informantens handledare på APL:n som en viktig person och inspiration i 

26 För vidare läsning, se Elin Svensson. Omsorg, trygghet och begränsning: (o)logiska logiker i konstruk-
tionen av barnskötare. Magisteruppsats. Linköpings universitet. 2019.
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informantens tankar kring att plugga till förskollärare. Även familjer tycks 
i flera fall forma och inverka på informanternas vägval, vilket bland annat 
uttrycks i följande citat:

[…] sen så, i min familj så ”ska” man plugga vidare. När jag nämn-
de att jag tänkte på att kanske vänta ett år, eller kanske inte plugga 
vidare alls, så var det typ inget alternativ. (Ella)

Denna utsaga är ”typisk” i den mening att den belyser att familjens tyckande 
och livsval spelar en avgörande roll i unga människors sätt att resonera kring 
sin framtid. Utsagan går även i linje med forskning som finns på området, som 
visar att utbildning går i arv och att ”barn gör som sina föräldrar”. Detta kan 
tolkas i enlighet med Lindes (2013) idé om logiker, eller sätt att förstå, tolka 
och omsätta idéer i praktiken. 

Logiken som kan urskönjas i denna utsaga är kopplad ”till att gå i sina 
föräldrars fotspår”: formuleringen om att man ”ska” plugga vidare i informantens 
familj konstruerar en föreställning om att människor bör göra likadant som 
sina familjemedlemmar. Detta kan även ses i ljuset av den forskning som visar 
att den sociala bakgrunden har stor betydelse för övergången till högskola. 
Ju högre utbildning föräldrarna har, desto större sannolikhet är det att 
unga påbörjar högskolestudier, samt den forskning som visar att studie- och 
yrkesval är kopplade till livsmiljö, det vill säga att studie- och yrkesval baserar 
på sådant som finns inom en individens ”synfält” och att en individ i hög grad 
påverkas av familj, släkt och vänner i val den gör (Hodkinson 2008; se UKÄ:s 
hemsida). 

Vidare ger utsagan uttryck för ännu en återkommande tematik i 
intervjuerna med eleverna på barnskötarprogrammet: en mer eller mindre 
explicit formulerad tanke om att barnskötaryrket inte ”duger”. Denna tanke 
är något som informanterna återkommer till på olika sätt – alltifrån hur de 
konstituerar och förstår sitt eget gymnasieprogram som ett ”skoltrött-program”, 
till att de pekar på barnskötares låga löner, till att lyfta universitetsstudier 
som det som möjliggör den framtid de önskar sig.27 I citatet ovan framgår 
det att andra personer i omgivningen, i detta fall familjen, också bidrar till 
att konstruera en idé om utbildning på universitetet som, bokstavligt talat, 
det enda alternativet. Den idén konstruerar även utbildningen och yrkesrollen 
barnskötare som ett sämre – eller otänkbart – alternativ. 

I förhandlandet med högskole- och universitetsutbildning som ett ideal 
måste informanterna inte bara förhålla sig till universitetsutbildning som 
ett ideal för att få stor personlig behållning, borga för en bra framtid eller ha 
många valmöjligheter.28 På olika sätt blir de även ”styrda” till att tolka den 
yrkesutgång som de får via sin gymnasieutbildning som inte bra nog. Detta 

27 För vidare läsning, se Elin Svensson. Omsorg, trygghet och begränsning: (o)logiska logiker i konstruk-
tionen av barnskötare. Magisteruppsats. Linköpings universitet. 2019.

28 Se föregående avsnitt, Vikten av att ha valmöjligheter: yrkesexamen som ett hinder.
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kan kopplas till bilden av styrning och styrningsmentaliteter som ett sätt att 
styra “tänkande”, det vill säga som ett formande av en individs föreställningar 
och inställningar. Styrningen formar sitt ”mål”: ”målet”, i detta fall 
barnskötarelever, är således både en effekt av och verktyg för maktutövning. 
Enligt detta synsätt är våra tankesystem och föreställningar formade i samklang 
med politiska procedurer, viljor och styrningar, vilka i detta fall utgörs bland 
annat av synen på universitet- och högskoleutbildning som ett politiskt- och 
samhälleligt ideal och som en försäkran och möjliggörare för en god framtid. 
De ungas tankar, strategier och logiker kring val efter gymnasiet och deras 
syn på barnskötaryrket kan med andra ord, enligt detta perspektiv, förstås 
som genomsyrade av samtida sociala, kulturella och politiska ambitioner 
(Hultqvist & Petersson 1995). 
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6. Diskussion och slutsatser
I denna rapport har vi diskuterat och problematiserat samverkan mellan två 
olika aktörer med olika logiker. Samverkan mellan aktörerna har diskuterats 
utifrån ett fokus på frågorna om höjd utbildningsnivå och högre övergångstal. 
Detta har även kopplats till en grupp ungas tankar om utbildning. Det är viktigt 
att påpeka att rapporten och vår studie inte gör anspråk på att undersöka 
hela varken universitets eller kommunens verksamhet. Vi uppmärksammar 
vissa avgränsade aspekter av en komplex helhet. Vi är medvetna om att de 
skillnaderna i logik mellan aktörerna som rapporten belyser bland annat 
handlar om universitets nationella (och internationella) domäner och 
kommunens lokala ansvar. Skillnaderna internt i respektive organisation kan 
delvis också förklaras men vi menar att de är värda att belysa och reflektera 
över. I detta avslutande kapitel lyfter vi fram och diskuterar några av resultaten 
ytterligare.

6.1 Olika logiker
Ett av studiens mest framträdande resultat handlar om Norrköpings kommun 
och Linköpings universitets olika och konkurernde (Linde 2013) logiker 
kring högre utbildning. Den sammantagna bilden av kommunens logiker 
kan tolkas som att de bottnar i en logik som knyter an till kommunens 
kompetensförsörjning. Här ryms idéer, logiker, om livslångt lärande, 
jämlikhet och kompensatoriska insatser, vilka kopplas till en idé om 
bildning. Samtidigt uttrycks logiker som refererar mer till utbildning och 
till att universitetsverksamheten är en möjliggörande kraft, en grundbult, i 
kommunens välgång och utveckling. 

Den sammantagna bilden, utifrån denna studies avgränsningar och fokus, 
av universitetets logiker vad gäller studentrekrytering kan tolkas som vilande 
på en marknadsföringslogik. Studentrekrytering till universitetet konstrueras 
som synonymt med marknadsföring, och utbildningar beskrivs som varor 
som ska säljas. Marknadsföringslogiken förgrenas även i en slags ekonomisk 
logik, eftersom marknadsföringen grundar sig på – och måste förhålla sig 
till – de ekonomiska förutsättningarna. Att betrakta studentrekrytering som 
likställt marknadsföring kan dock medföra vissa konsekvenser: om studenter 
rekryteras genom lockande reklam och häftiga videoklipp så tycks robotar 
och tekniska innovationer som mer ”säljbart” än bilder som knyter an till 
exempelvis läraryrket. Detta kopplar till en ojämn resursfördelning och 
olika prioriteringar mellan fakulteterna och utbildningarna. En ytterligare 
bild som framträder handlar om LiU som skrivs fram och talas om som ett 
universitet och därmed skall inte marknadsföring och andra satsningar skilja 
sig mellan Campus Norrköping och Campus Valla. Vi ser dock hur man låter 
Campus Valla positioneras och prioriteras före Campus Norrköping, medvetet 
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eller omedetet? Detta påtalas också av flera representanter för Norrköpings 
kommun som menar att 

Utbildningarna i Linköping prioriteras i många 
sammanhang (Medarbetare på Utbildningskontoret, Norr-
köpings  kommun).

Man kan också fundera på om det är rimligt att sträva efter att dessa olika 
campusområden skall prioriteras lika eller om man skall synliggöra dess 
olikheter och anpassa aktiviteter för att stärka LiU som helhet. 

Här framträder alltså konkurerande logiker mellan kommunens och 
universitetets, vilka kan exemplifieras med den nationellt, men även lokalt i 
Norrköpings kommun, rådande lärarbristen. Kommunen har ett stort behov av 
utbildade lärare och tycks ha förväntningar på, eller åtminstone förhoppningar 
om, att Linköpings universitet kan fylla en viktig funktion i utbildandet av 
de lärare som kommunen behöver. Samtidigt kämpar lärarutbildningarna på 
Linköpings universitet med sviktande studentunderlag, och enligt vår empiri 
satsas mycket på lärarutbildningarna i marknadsföring och i andra satsningar 
men det är svårt att få en överblick över vem som gör vad och den långsiktiga 
strategin. Ett sätt att förstå detta på är utifrån marknadsföringslogiken och 
dess konsekvenser: när studentrekryteringen sker baserat på en tanke om 
att ”sälja” mest och bäst, så är lärarutbildningarna inte de som anses vara 
”häftigast” eller mest säljbara. 

6.2 Bildning, utbildning och breddad rekrytering
Ett annat betydande resultat i studien handlar om hur Norrköpings 
kommun resonerar utifrån den uttalade målsättningen om ett behov av 
att höja utbildningsnivån i kommunen. Enligt vår uppfattning motiverar 
kommunen sitt mål om högre utbildningsnivå genom föreställningar om och 
visioner för hur en ”bra” kommun är: välmående, med tillväxt och positivt 
inflyttningsnetto, vilket skapar jobb och sysselsättning. Tanken om att vara en 
bra kommun knyts samman med tanken om att ha hög utbildningsnivå. Med 
andra ord är det föreställningarna om och bilderna av vad en bra kommun är 
som legitimerar kommunens mål och visioner om höjd utbildningsnivå. 

Norrköpings ”jämförelsevis lägre utbildningsnivå” har varit ett 
återkommande ämne i intervjuerna. Flera informanter ringar in just 
detta och kopplar det till arvet som arbetarstad ”lägre övergångstal” och ” 
utbildningsnivån” konstrueras som något problematiskt, något som behöver 
ändras. Detta synliggörs inte minst genom målet om att höja utbildningsnivån 
”på alla nivåer” och visionen om 10 000 studenter år 2035. Detta resonemang 
stärks genom statistik som visar att Norrköpings kommun, jämfört med 
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”jämförbara kommuner”, har lägre övergångstal: statistiken bekräftar de låga 
övergångstalen och betonar på så vis universitetsutbildning som ett ideal. 

Idén om universitetsutbildning som ett ideal är centralt även i ungas sätt 
att förstå och prata om högre utbildning. Ungdomarnas logik refererar på 
ett tydligt sätt till ett framtidsperspektiv. Nästan samtliga informanter från 
gymnasieprogrammet vill plugga vidare efter studenten, och det motiveras 
av en föreställning om att det innebär bättre framtidsutsikter. På så vis 
framträder ungdomarnas logik som att högre utbildning, dvs universitets 
och högskoleutbildning, är synonymt med ett gott framtida liv. Belyst som en 
styrningsmentalitet kan denna föreställning tolkas som en effekt av styrningen: 
informanternas förhållningssätt till universitetsutbildning handlar om att 
utbildningen leder dem till fördjupade kunskaper, vilket möjliggör deras 
personliga utveckling och självförverkligande.

Det finns en bild som delas av kommunen, LiU och de unga om utbildning 
som något viktigt. Utbildning och bildning är självklart helt avgörande. Vi 
menar att det vore önskvärt att tydliggöra vad man menar i olika sammanhang. 
Vår uppfattning utifrån denna studie är att de olika aktörer vi mött ibland 
använder begrepp generaliserat och ibland oreflekterat.  

Att ha en tydlig strategi att höja lägsta nivån hos innevånarna i Norrköping 
är, som vi ser det, viktigt. Men lägsta nivå menar vi att en långsiktig strategi 
där ”alla” (i möjligaste mån) norrköpingsbor har gymnasieexamen som lägsta 
nivå är ett självklart mål. Men hur många och vilka skall ha någon form av 
eftergymnasial utbildning och hur många och vilka skall ha högskole- och/
eller universitetsstudier som högsta nivå? Detta är mål och frågor som behöver 
diskuteras och preciseras. 

SCBs prognoser, som sträcker sig till 2035, visar att tillgången på arbetskraft 
med yrkesinriktad gymnasial utbildning inte kommer att kunna möta den 
framtida efterfrågan inom flera utbildningsområden. Det finns risk för brist på 
bland annat utbildade inom bygg, industri och fordon. Det finns även risk för 
brist på utbildade inom vård och omsorg samt restaurang och livsmedel. Hur 
stor andel av befolkning behöver, ur ett strikt samhällsutvecklingsperspektiv, 
ha eftergymnasial utbildning som tex. YH-utbildning, högskoleutbildning 
med professions respektive teoretisk utbildning? Och nästa fråga blir ju; 
hur och från vilka grupper skall rekrytering ske? Här har ju självklart LiU 
respektive Norrköpings kommun olika logiker och faktiskt olika uppdrag, 
vilket vi menar bör tydliggöras för en bättre strategiskt långsiktig samverkan. 

Såväl nationellt som lokalt på Linköpings universitet framstår breddad 
rekrytering som ett prioriterat område och något som är viktigt att arbeta med 
(UHR 2016). Samtidigt framstår arbetet med breddad rekrytering betraktas 
som underordnat, vilket framförallt hänger samman med en logik om att 
universitetet vill ha de bästa studenterna – och dessa studenter konstrueras 
inte som en del av konceptet breddad rekrytering. Linköpings universitet 
skriver fram breddad rekrytering som något centralt i sina styrdokument, men 



54

i utsagor från företrädare för universitetet konstrueras arbetet med breddad 
rekrytering som mindre viktigt – framförallt på grund av en föreställning om 
att det tycks finnas för få incitament att fokusera detta i sin studentrekrytering. 
Frågor om breddad rekrytering är kopplade till social snedrekrytering. Vår 
studie visar olika logiker avseende bildning, utbildning och samverkan 
för ”högre utbildning”. Vi skulle gärna se att parterna var och en för sig 
formulerar mål, inte bara i kvantitativa termer (högre övergångstal och fler 
studenter) utan även i termer av kvalité dvs. att även arbete för att motverka 
social snedrekrytering. Vilket uppdrag har de olika parterna? vilken social 
och utbildningspolitisk ambition finns hos parterna för sig och gemensamt? 
En aspekt i detta resonemang är ju problemet med snedrekrytering som 
vi skrivit om tidigare i rapporten (se även Johansson 2003 s93 off; 2007). 
Vilket ansvar har kommunen respektive LiU för att motverka den sociala 
snedrekryteringen. Denna snedrekrytering, menar vi, har betydelse inte bara 
för varje individ utan även för stadens självbild! Social snedrekrytering är ett 
problem av flera skäl. Förutom att det är en individuell orättvisa är det också 
en kvalitetsförlust för samhället att inte alla begåvningsresurser tas till vara 
(Johansson 2033 kap4). 

Om vi nu tolkar och förstår detta ur med hjälp av forskning och dess 
begrepp så handlar det om att individuell utveckling och självförverkligande 
inte är naturgivna, utan socialt konstruerade. Ungdomarna förkroppsligar 
de egenskaper som knyts till det goda medborgarskapet: de läser kurser 
idag för att kunna ha fler valmöjligheter imorgon, strävar uppåt och framåt, 
tar ansvar för de välgrundade val de gör – och ordnar sina liv mot en idé 
om självförverkligande ( jfr Dahlstedt 2009). Universitetsutbildningen 
konstrueras som ”möjliggörande” för det liv de vill leva, eftersom det knyts till 
framtidsutsikter som att få högre lön och att kunna skaffa familj. I speglingen 
mot universitetsutbildningens möjliggörande funktioner konstrueras 
också deras yrkesexamen som barnskötare som ett ”sämre alternativ” och 
barnskötarprofessionen betraktas som något de kan ägna sig åt tillfälligt, i 
väntan på att de ska få lust att börja plugga. För att få en fördjupad förståelse för 
relationen mellan politik och individ och varför de olika aktörerna agerar som 
de gör har vi i denna studie tagit hjälp av Michel Foucaults tankar om styrning 
som konkretiseras i begreppet governmentality, eller styrningsmentalitet. I 
studiens empiriska material framträder även en retorisk bild av Norrköpings 
arv som arbetarstad, detta har varit ett återkommande ämne i intervjuerna 
och flera informanter ringar in just detta som ett skäl till att kommunen har 
vad som anses vara en för låg utbildningsnivå och övergångsfrekvens från 
gymnasieskola till eftergymnasiala studier. Arvet som arbetarstad och den 
”problematiskt låga” utbildningsnivån konstrueras i dokument och i utsagor 
som något problematiskt, något som behöver ändras – inte minst genom 
målet om att höja utbildningsnivån ”på alla nivåer” och visionen om 10 000 
studenter år 2035. 
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Vår uppfattning är att kommunen är mån om att ”tvätta bort stämpeln” 
av att vara en arbetarstad – men i sina försök att tvätta bort denna stämpel 
reproduceras, genom denna retorik, snarare denna bild. Med andra ord 
använder kommunen en retorik som befäster Norrköping som en arbetarstad. 
I tidigare studier har stadens genealogi och stryningsmentalitet diskuterats 
(Johansson 2003; 2007). Vi kan i denna stuide se att viljan och ambitionen är 
god men det patriarkala arvet och den sociala- och kulturella reproduktionen 
av Norrköping, pågår fortfarande. Med ett långsiktigt strategiskt arbete kan 
denna retorik, stadens självbild och det konkreta arbetet med bildning och 
utbildning utvecklas. 

6.3 Samverkan en utmaning
Samverkan och komplexiteter i samverkan utgör också ett huvudresultat. 
Samverkan är en självklarhet och utgör en central och gemensamt (mellan 
LiU och Norrköpings kommun) tydligt uttalad ambition. Dock menar 
vi att på flera punkter finns oklarhet och parternas samverkan i frågor om 
utbildning och bildning kan behöva problematiseras mer specifikt avseende 
tex. parterna uppdrag och mål. Dessa frågor är kopplade till kommunens 
utveckling avseende tex. sysselsättning och arbetsmarknadspolitik (se vidare 
Hermelin 2018), välfärd (Johansson 2018 samt forskningspolitik (Persson & 
Syssner 2015). Samverkan är i sig ett positivt laddat begrepp, vilket utgör ett 
starkt motiv till att fortsätta samverka då det höjer eller befäster den egna 
verksamhetens legitimitet. 

Samverkan som lösning, eller en del av lösningen på olika välfärdsproblem 
är idag en självklarhet. Ove Grape (2015) menar att välfärdsfrågorna blivit 
alltmer komplexa och när människobehandlande organisationer blir allt mer 
specialiserade fragmentiseras synen på människan. Därför krävs samarbete 
för att skapa helhetssyn och förhoppningsvis uppnå en bra verksamhet.

Det är också viktigt att förstå komplexiteten i samverkan om framgång 
ska bli möjlig. I den komplexiteten innefattas bland annat de olika 
organisationernas /institutionernas kulturer och logiker (Linde 2013; Bryson 
m.fl 2015), som aktörerna bär med sig in i samverkan och vad mötet mellan 
dessa logiker kan leda till. Det är vanligt med oklarheter och spänningar i 
samverkansarbete. Detta är synligt i även i denna rapport. 

Såväl svensk som internationell samverkansforskning (se t ex Bryson 
m fl 2015) har identifierat framgångsfaktorer och försvårande faktorer 
för samverkan. Dessa återfinns bland annat i strukturer, organisatoriska 
förutsättningar, institutionernas olika logiker och aktörernas olika mandat och 
förutsättningar. Att enas kring en delad terminologi och samverkansmodell 
är, enligt Villumsen och Kristensen (2016), en av de stora utmaningarna 
– framförallt på grund av att dessa aspekter spelar en viktig roll för hur 
samverkansarbetet kommer att te sig i praktiken. 

Som vi kunnat se i denna rapport uttrycks samverkan mellan LiU och 



56

Norrköpings kommun som centralt, viktigt och självklart. Samtidigt visar det 
sig att samverkan är komplext och i detta fall har vi visat att dessa parter, 
trots goda intentioner, inte alltid ”pratar samma språk”. Detta har synliggjorts 
inte minst via analysen av organisationerna olika logiker. Samverkansavtalet 
knyter formellt ihop aktörernas gemensamma ansvarsområde och målgrupper 
men av empiri och analys framgår flera oklarheter kopplade till samverkan. 
Begreppet samverkan är ett mångtydigt och komplext och via Horwath och 
Morrison, (2007) modell (sa tidigare i rapporten). Kan vi sammanfattningsvis 
se att dessa både parter har en god kommunikation (den lägsta nivån i 
modellen) men att de övriga nivåerna skulle vinna på att diskuteras och 
klargöras.

6.3.1 Avslutningsvis
Forskning visar att i Norrköping har för många av sina satsningar vägletts 
av en stark politisk vilja att hantera den låga utbildningsnivån och höga 
arbetslösheten i kommunen. De initiativ som tagits har ofta växt fram inom 
ramen för samverkansstrukturer där olika samhällsintressen varit företrädda 
och beslut har oftast tagits i partipolitisk enighet (se tex. Persson, 2018; 
Johansson 2003). Det samverkansavtal som ligger till grund för denna rapport 
utgör inte något undantag.

Sammanfattningsvis har denna undersökning bidragit med ny kunskap om 
olika logiker och dess betydelse i samverkan mellan offentliga organisationer. 
Den huvudsakliga ambitionen har varit att beskriva, och förklara utmaningar 
kopplat till samverkan och specifikt kopplat till högre utbildning. Inför 
kommande förnyelse av samverkansavtalet kan man fundera över hur 
samverkan kan och bör utvecklas till något än mer strategiskt långsiktigt som 
stimulerar mötet mellan universitetets och kommunens olika verksamheter, 
uppdrag och logiker.

Studiens resultat kan också vara av mer generellt intresse för att förstå hur 
samverkan kan förstås och förklaras i andra liknande sammanhang. Studien 
väcker dessutom nya frågor som behöver fördjupas.

Samverkan är svårt! och för att återknyta till Thomas Tranströmer ”Du blir 
aldrig färdig, och det är som det skall.” 
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