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Under 1990-talet genomfördes ett flertal reformer av den svenska sko-
lan. Bland annat reformerades lärarutbildningen. I anslutning till denna 
reform fanns en vision om att kunna åstadkomma en ny typ av kun-
skapsutveckling och forskning i samverkan mellan skolhuvudmän och 
universitet/högskolor med lärarutbildning. 1996 lanserades visionen om 
att finna en innovativ samverkansstruktur för detta. Denna samverkan 
skulle vara lokalt och regionalt förankrad. Staten beteck nade samverkan 
som ”regionalt utvecklingscentrum” men föreskrev inte hur detta skulle 
organiseras eller finansieras. Det ansågs kunna lösas bäst av de jämlika 
parter som skulle driva regionalt utvecklingsarbete för skola och utbild-
ning, alltså å ena sidan kommunerna /fristående skolhuvudmän och å 
andra sidan lärosätena.
    Denna studie handlar om ett sådant regionalt utvecklingscentrum 
under en dryg tioårsperiod. Utgångspunkten är att från ett aktionsforsk-
ningsperspektiv beskriva och analysera det speciella fallet mot bakgrund 
av mer generella kunskapssociologiska aspekter. I studien behandlas vi-
sionen om ”regionalt utvecklingscentrum” som ett inslag både i en för-
ändrad nationell forsknings- och utvecklingspolitik och som en del av 
mer sektorsinriktat reformarbete. Allmänna frågor kring organisering av 
kunskapsutveckling behandlas, liksom det krav på samverkan med det 
omgivande samhället som ställts på högskolesektorn sedan 1990-talets 
slut. Dessutom berörs frågor kring läraryrkets professionaliseringspro-
cesser, och anknytningen av yrkespraktiken till forskning.
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Summary in English – Challenging Education

This study focuses on the concept and reality of “regional development cen-
tres”. These were introduced in Sweden in 1996, as part of comprehensive 
reform package targeted at the system of Swedish primary and secondary edu-
cation.

Specifically, the regional development centres were included in the changes 
introduced to the academic teacher training. One part of the general reforms 
included the decentralisation of responsibility and governance of the school 
system from the nation state, to local and regional authorities/municipalities. 
A framework of legislation and regulation replaced the former highly detailed 
and bureaucratic steering of the educational sector, in a process of devolution 
and decentralisation. 

The vision introducing the regional development centres concept emp-
hasised that the education of teachers and the academic setting would benefit 
from a better integration with local schools and the local/regional education 
system. Educational research and development work would, it was anticipa-
ted, also gain from increasing proximity to the everyday concerns and issues 
relevant to parents, school staff and pupils as well as governors of the educa-
tional system. If academia and the institutions of higher education on the one 
hand, and the local/regional education authorities on the other, could engage 
in collaborative and equal partnerships in the shape of regional development 
centres, a “win-win” situation for both would be the result, according to the 
vision. 

Unusually though, in the Swedish context, the state did not supply a ready-
made organisational format, earmarked funding or new incentives to further 
the creation and realisation of the regional development centres. It was argued 
that this was best left to the parties involved to sort out, in accordance with 
their own needs and interests. 

The present study follows one empirical case of regional development cen-
tre realisation, located in the East Sweden region during the period 2000-
2010. It is an action research study, conducted from theoretical perspectives 
based in the sociology of knowledge and organisations. Its aim is to describe, 
analyse and discuss the particular case related to more general issues concer-
ning collaborative knowledge development and learning. 

It is argued that the concept of regional development centres as it was in-
troduced can be seen as a contribution to the Swedish system of higher educa-
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tion, research and innovation. It contained the potential for becoming a truly 
innovative hybrid organisation for knowledge production and collaborative 
learning, of a type lacking in the Swedish system. This “missing part” has been 
pointed out in many previous analyses of the Swedish research and innovation 
policies and their outcomes. Its openness and the non-prescriptive character of 
its introduction left a wide scope for the actors involved to creating something 
original. 

The local case also shows that this was appreciated by the local authorities 
involved. They chose to integrate their participation in the work through an 
already existing innovative research and development centre for collaborative 
knowledge production. This resulted in the actual work done focusing on re-
search issues rather than basic teacher training; on multidisciplinarity rather 
than solely pedagogy as the disciplinary basis; and targeted on senior staff and 
management levels in the local/regional educational system. Also, the R&D 
work was long-term and strategic in character rather than short-term and fo-
cused on “quick fixes” of specific issues. 

However, precisely because of the innovative potential of the regional de-
velopment centres, they have been problematic to handle within the system of 
higher education and research throughout their existence. 

In the local case this showed in the way the regional university involved ac-
tively distanced itself and eventually withdrew from the collaboration, despite 
the fact that the collaboration was an example of the so-called “third mission” 
mandatory to universities and colleges since 1998. This is in accordance with 
has been shown is the usual response from traditional universities to innovative 
hybrid organisations. 

On the national level, it shows in the difficulties the education agencies as 
well as other actors have had in finding a mode for their collaboration with the 
regional development centres as well as handling their great variety and organi-
sational diversity. During the past few years, when again a number of reforms 
targeting the teacher training as well as the R&D-system supporting this, have 
been introduced there is clearly a perception of the value of the centres but also 
many conflicting views on their tasks. Their potential role as a central resource 
for regional development is also usually overlooked by the national level and 
realised with varying success on the regional level. At the time when the case 
study finishes, there is still a demand for innovative R&D for the educational 
system – even an increasing demand – while on the other hand, the regional 
development centres’ potential as providers of that are far from being realised, 
and they are also affected by the decreasing participation by the institutions of 
higher education and research in such collaborative ventures. 
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Denna studie behandlar visionen och realiseringen av ett så kallat ”regionalt 
utvecklingscentrum”. Dessa introducerades 1996 i samband med reformering-
en av lärarutbildningen, vilket i sin tur var en av många olika reformer som 
tillsammans utgjorde en stor och genomgripande förändring av det svenska 
skol- och utbildningssystemet. 

Förändringarna av skolans styrsystem, och den s.k. kommunaliseringen av 
skolan, innebar att ansvaret för kunskapsutveckling och annat kvalitetshöjande 
utvecklingsarbete överfördes till skolhuvudmännen. Kunskapsstyrning blev en 
alltmer viktig form av styrning, vid sidan av den mål- och regelstyrning som 
också användes inom utbildningssektorn. 

Visionen som introducerade ”regionalt utvecklingscentrum” betonade att 
universitet och högskolor involverade i lärarutbildning och skolhuvudmännen 
hade allt att vinna på att etablera en samverkansorganisation byggd på ett jäm-
likt partnerskap. Båda parter förutsattes kunna lära av varandra. Samverkan 
skulle vara inriktat på kunskapande av olika slag, inklusive forskning och ut-
veckling (FoU), och utgöra en dynamisk utvecklingskraft baserad på lokala 
och regionala behov och intressen. Dessutom ansågs forskningsanknytningen 
av lärarnas yrkesutbildning förbättras genom etableringen av regionala utveck-
lingscentra. 

Ovanligt nog för svenska förhållanden föreskrev utbildningsdepartemen-
tet i lanseringen av regionalt utvecklingscentrum som idé ingen organisatorisk 
form, inte heller fanns öronmärkta anslag för etableringar, eller några andra 
”incentives”. Parterna, dvs. å ena sidan lokala/regionala skolhuvudmän och å 
andra sidan akademien, förutsattes ha så starka gemensamma intressen av att 
åstadkomma en realisering av visionen att etableringar skulle ske ändå. Dessa 
skulle utformas i enlighet med vad parterna ansåg sig behöva, och bygga på de 
regionala förutsättningar som fanns. 1998 introducerades också obligatoriet 
för högskolor och universitet att samverka med det omgivande samhället. 

Föreliggande studie är en empirisk fallstudie av ett regionalt utvecklings-
centrum, lokaliserat till Östergötland och följt under en tioårsperiod. Det är 
en aktionsforskningsstudie som bygger på teoretiska utgångspunkter hämtade 
från kunskaps- och organisationssociologi. Syftet är att beskriva, analysera och 
diskutera det enskilda fallet i relation till mer generella frågor som berör forsk-
nings- och innovationssystemet liksom mer organiseringen av kunskapspro-
duktion. 

Sammanfattning – Utmanande utbildning
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Exemplet regionalt utvecklingscentrum kan ses som en organisatorisk 
innovation med potential att fylla vad som i flera tidigare studier identifierats 
som ett tomrum i det svenska forsknings- och innovationssystemet. Genom 
dess öppna karaktär och de involverade aktörernas mandat att skapa en kol-
laborativ kunskapsproducerande organisation gavs möjligheten till unikt ny-
skapande arbete. Det lokala fallet visar att denna möjlighet också medvetet 
tillvaratogs av de kommuner som medverkade i östgötaregionen, genom deras 
beslut att integrera arbetet i en befintlig innovativ FoU-organisation. Detta 
resulterade i att verksamheten inriktades på FoU i stället för grundutbildning; 
mångvetenskaplighet i stället för endast pedagogik som disciplinär förankring; 
och inriktning på det lokala skolsystemets ledningsnivås strategiska behov av 
kunskapsutveckling.

Emellertid ledde den innovativa karaktären hos regionalt utvecklingscen-
trum också till olika problem i relation till övriga delar av systemet för högre 
utbildning och forskning. I det lokala fallet visade sig detta genom universi-
tetets distansering från och slutgiltiga tillbakadragande från den kollaborativa 
satsningen. Detta mönster har påvisats i tidigare studier av hur traditionella 
universitet relaterar sig till innovativa organisationer. 

På den nationella nivån visar det sig bland annat i en oklarhet om var an-
svaret för skol- och utbildningssektorns FoU-arbete ligger och vilket uppdrag 
regionala centra har i relation till exempelvis nationella myndigheter. Den sto-
ra variationen och olikheten bland centra (helt i enlighet med deras förutsätt-
ningar) är svårhanterligt för aktörerna på nationell nivå, eftersom FoU-arbetet 
organiserat via regionalt utvecklingscentrum inte ”passar in” i de vanligaste 
organisatoriska mönstren. Efterfrågan på FoU-arbete för utbildningssektorn 
och dess yrkesutövare är inte på något sätt mindre idag än när visionen om 
regionalt utvecklingscentrum lanserades, men realiserandet av denna vision är 
långt ifrån genomförd och har dessutom stött på nya problem i form av univer-
sitetens och högskolornas distansering från kollaborativt kunskapande genom 
den ökande betoningen av deras autonomi i förhållande till det omgivande 
samhället.
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Utan en mängd personer som jag haft förmånen att arbeta med under flera års 
verksamhet på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings 
universitet hade denna rapport inte blivit skriven. Det är omöjligt att nämna 
alla vid namn utan det får i stället bli tack riktat till samtliga. Likaledes vill jag 
tacka alla kommun- och landstingsanställda personer som genom åren varit 
deltagare i de verksamheter som redogörs för i rapporten och på så vis bidragit 
till den empiri som följts. Inom regionförbundet Östsam har det också funnits 
ett stort antal personer som jag haft gott utbyte med (och av) kring utbild-
nings- och utvecklingsfrågor. Flera nuvarande och tidigare forskarkolleger, med 
hemvist inom Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Väst 
och Örebro universitet, har tagit del av olika delar av texten, i varierande skep-
nader, och diskuterat den samt kommit med kloka synpunkter. Tack till er!

Rapporten tillägnas Björn Eklund, föreståndare för CKS fram till sin pen-
sionering i april 2011, och under många år verksam vid Östergötlands kom-
munförbund, Östsvenska kommunforskningsrådet och Östsam. Björns aldrig 
sinande intresse och entusiasm för samverkansuppdraget har varit en stor in-
spirationskälla och ett fantastiskt föredöme. Vi har tillbringat många stunder 
med att vrida och vända på frågor kring kunskap och dess användare, samhäl-
lets förväntningar på kunskapsutveckling och dess nyttiggörande i olika sekto-
rer och hur olika aktörer förhåller sig till sina uppdrag att skapa ny, eller bättre, 
kunskap. Det har alltid varit stimulerande, tack vare Björns långa erfarenhet av 
och djupa kunskaper om kommun- och landstingssektorn; och förmåga att se 
frågorna ur ett gränsöverskridande perspektiv. Det har också alltid varit roligt, 
eftersom han är en så humoristisk, vänlig och generös person. Till honom går 
därför mitt allra största tack, för alla givande arbetsår tillsammans! 

Förord
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Förhållandet mellan olika former av kunskapsutveckling och samhälle är tra-
ditionellt en fråga för vetenskapsfilosofer, -sociologer, -historiker och andra 
forskare verksamma inom det tvärvetenskapliga fältet ”vetenskapsstudier” (sci-
ence studies) att studera. Det kan ske i form av att exempelvis studera olika 
akademiska discipliners eller tvärvetenskapliga forskningsområdens framväxt 
och utveckling relaterat till nationell utbildnings- och forskningspolitik. Fokus 
ligger i denna typ av studier ofta på (idé)historiska aspekter. Det kan också 
ske genom att studera föreställningar om kunskaps användbarhet/nyttighet 
för samhället i stort såväl som mer specifika kunskapsanvändare. Då riktas 
intresset ofta mot de diskurser och den retorik som utvecklas kring kunskap 
som nyttighet, och angreppssätten kan vara filosofiska/vetenskapsteoretiska. 
Det kan också handla om att studera framväxten av olika institutioner eller 
samhällsövergripande system för kunskapsproduktion, i form av till exempel 
universitet, högskolor och forskningsinstitut, vanligen från utgångspunkter i 
sociologisk, ekonomisk eller statsvetenskaplig teori. 

Utgångspunkten i det följande är den forskning som vuxit fram under 
senare år som en följd dels av den kunskapsproducerande strukturens föränd-
ring, dels som en följd av en ändrad efterfrågan på olika typer av kunskap. 
Dagens situation kännetecknas av en fragmentering, tillika massproduktion, 
av kunskapande. Detta sker inom en mängd olika institutioner och organisa-
tioner, till en stor del utanför universiteten/högskolorna som ur ett traditionellt 
perspektiv utgör de viktigaste samhälleliga institutionerna för vetenskap och 
forskning. Vetenskapsstudier inriktade mot forskningspolitik har gradvis rört 
sig mot att diskutera forskningens och kunskapsutvecklingens betydelse som 
ett inslag i ett expansivt innovationssystem nödvändigt för att säkra tillväxt och 
samhällsutveckling i stort (se exempelvis Benner 2009; Edquist & Hommen 
2008; Etzkowitz 1998, 2003; Gibbons et al. 1994; Nowotny et al. 2001). 

Genomslaget för denna syn på innovationers och kunskapers betydelse för 
det som brukar kallas det moderna kunskapssamhället, som efterföljare till in-
dustrisamhället, har varit stort och satt avtryck i allmän debatt och politik både 
inom Sverige och internationellt. Med detta synsätt understryks utbildningens 
och forskningens betydelse för en allmänt expansiv samhällsutveckling, både i 
termer av en dynamisk näringsstruktur och i termer av en ökande kvalificering 
av de enskilda individerna. Det senare uttrycks till exempel i politiska mål på 

Inledning
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både nationell och europeisk nivå som betonar att en ökande andel av befolk-
ningen skall genomgå utbildning på post-gymnasial nivå liksom en mer allmän 
syn på utbildning som ett återkommande livsprojekt (Björklund et al. 2003; 
Olofsson 2010; Skolverket 2001a, b). Också den traditionella kunskapsprodu-
cerande strukturen har förändrats under perioden och i sig blivit ett tillväxt-
område. Under 1990-talet och in på 2000-talet byggdes den ut i Sverige och 
en mängd nya regionala högskolor inrättades tänkta att fungera som ett stöd 
för innovationssystemet. Vissa befintliga sådana fick också universitetsstatus. I 
skrivande stund har högskolesektorn, och dess hela verksamhet inriktad på ut-
bildning, och FoU, sin största omfattning hittills i Sveriges moderna historia.

Forskning om kunskapssamhällets innovativitet, och betydelsen av att an-
vända kunskap för en dynamisk samhällsutveckling har emellertid i de fles-
ta fall inriktats på ett traditionellt fält för samverkan mellan universitet och 
omgivande samhälle, nämligen näringslivet i olika skepnader.1 I takt med att 
idéerna om innovationssystem också diskuterats allt mer kritiskt vad avser nor-
mativa inslag, och den på dessa baserade innovations- och forskningspolitiken 
(Alestalo 1997; Benner 2009: 329–374; Benner & Widmalm 2011: 89–96; 
Bitard et al. 2008; Frankelius 2005; Hasselberg 2009: 107–124; Nilsson & 
Uhlin 2002; Schilling 2005; SOU 2003: 90; Uhlin 2005), finns utrymme 
för att relatera diskussionen också till andra, i sammanhanget, mindre tra-
ditionella fall. Det är ett sådant som står i fokus för denna studie, i form av 
ett så kallat regionalt utvecklingscentrum inriktat på skola och utbildning som 
drivits i samverkan av statliga och kommunala/regionala aktörer utifrån ett 
gemensamt åtagande rörande FoU-verksamhet. Förkortningen FoU som står 
för forskning och utvecklingsarbete, innehåller vanligen också komponenten 
utbildning, och man ser därför ibland förkortningen FoUU där det extra U:
et anger detta, men den kommer inte att användas här. Begreppet är en di-
rektöversättning av engelskans ”research & development”, som har en lång 
historia som beskrivande term för verksamhet inriktad på kunskapsutveckling 
med tillämpningsinriktning.

Flera svenska forskare, nyligen Benner & Widmalm (2011), har upp-
märksammat en förändrad institutionell struktur där kunskap produceras och 
forskning utförs, som delvis är en följd av den ökande externa, samhälleliga 
styrningen av och efterfrågan på kunskap, även om detta nära samband mellan 
vetenskap och samhälle i sig har en mycket lång historia. Omvandlingen av den 
offentliga sektorn inledd i Sverige under 1980-talet sågs leda till nya kunskaps-
behov, och därmed också en efterfrågan på en annorlunda typ av organisering 
av kunskapsproduktion än tidigare trots den långa svenska forskningspolitiska 
traditionen med sektorsforskningsorgan som förutsattes stå för utveckling av 
så kallade tillämpningsinriktad forskning med omedelbar relevans för den 

1 Detta perspektiv åskådliggörs väl av temanumret Acta Sociologica, vol. 46, no 2, 
juni 2003, ”The Knowledge Society”. 
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praktiska verksamheten inom en rad olika samhällssektorer (Bitard et al. 2008: 
247–248, 266–267; Benner 2009; Civildepartementet 1992; Sandström 
1995; Tydén 1997b). Sektorsforskningen hade ur forskningspolitiskt perspek-
tiv byggts upp för att tillgodose kunskaps- och utvecklingsbehov inom exem-
pelvis samhällsbyggande och infrastruktur, arbetsmarknadssektorn och social-
tjänst/omsorg via direkta anslag som styrdes till avgränsade samhällssektorer 
(därav beteckningen). Anslag för sektorsforskning kunde också fördelas via 
centrala (nu nedlagda) statliga myndigheter inom de olika samhällssektorerna, 
exempelvis Skolöverstyrelsen och Universitets- och Högskoleämbetet. 

Inriktningen av svensk forskningspolitik på sektorsforskning under 1960- 
och 1970-talen har utifrån olika aspekter studerats i en lång rad arbeten inom 
det svenska vetenskapsstudiefältet (Annerstedt 1972; Benner 2001; Elzinga & 
Wittrock 1985; Fridlund & Sandström 2000; Premfors 1986; Sandström 1989, 
1996, 2002; Svensson 1978; Stevrin 1978; Sörlin & Törnqvist 2000; Wittrock 
1984). Den utveckling som följde när sektorspolitiken gradvis övergavs har 
också varit föremål för intresse. Ett flertal kommuner och landsting har byggt 
upp egna enheter med inriktning på forsknings- och utvecklings arbete, ofta 
i form av så kallade FoU-centra. Tydén med kolleger (1997a, 1997b, 1999, 
Bergström et al. 2000, Strömberg 2003) har studerat det så kallade ”dolda 
universitet” som anses ha vuxit fram i kölvattnet på denna utveckling, i skym-
undan av de traditionella akademiska kunskapsproducerande institutionerna, 
vilket också uppmärksammas i SOU 2003: 90 Innovativa processer, liksom i en 
senare rapport av Frankelius (2009) gjord på uppdrag av förbundet Sveriges 
Kommuner och Landsting.

Beteckningen ”det dolda universitetet” syftar på forsknings- och utveck-
lingsmiljöer (hädanefter FoU-miljöer) som inte är inordnade i universitet/hög-
skola, utan befinner sig utanför den; eller är knuten till den genom ett mer 
eller mindre tillfälligt partnerskap. Andra ofta förekommande beteckningar på 
denna typ av organisation är intermediär, eller mäklarorganisation, eller länk-
organisation. Dessa enheter är i allmänhet offentligfinansierade men inte av 
staten, och samspelar heller inte företrädesvis med aktörer på nationell, utan 
regional eller kommunal nivå. De kan således betraktas som viktiga men kan-
ske inte helt synliga inslag i ett innovationssystem, utvecklat på regional/lokal 
snarare än nationell nivå. Sveriges Kommuner och Landsting genomförde i det 
så kallade IKA-projektet med start från 2005 ytterligare inventeringar av detta 
(Möller 2005; Ohlin 2007; Kostela & Tydén 2010; Tydén 2010). 

Den stora mängden av dessa enheter är heller inte inriktade på samver-
kan med näringslivet som oftast lyfts fram som det centrala i ideologin om 
samverkan mellan högskolesektorn och samhället, utan på samverkan med 
den tjänsteproducerande offentliga sektorn. Även inom akademien har dock 
den offentliga sektorn särskilt uppmärksammats. Under en period växte olika 
FoU-centra fram vid olika svenska lärosäten riktade mot forskning om of-
fentlig verksamhet, bland annat som en följd av den omorientering av offent-
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lig förvaltning som blev en följd av 1980-talets förändringar då exempelvis 
”new public management”-idéer slog igenom och blev allmänt spridda. Bland 
dessa finns exempelvis Centrum för forskning om offentlig sektor, CEFOS, 
och Kommunforskning i Västsverige, vid Göteborgs universitet; Rådet för 
KommunalEkonomisk Forskning (KEFU) i Lund, Centrum för regionalve-
tenskap vid Umeå universitet och Stockholms centrum för forskning om of-
fentlig sektor (SCORE) vid Stockholms universitet. Tillkomsten av några av 
dem finansierades genom en storsatsning på forskningsprogrammet ”Forskning 
om offentlig sektor” som omslöt 162 miljoner kronor och inte bara omfattade 
tvärvetenskaplig forskning i innovativa miljöer utan också disciplinärt förank-
rad sådan inom ramen för befintliga organisationer inom lärosätena. Dock be-
döms den innovativt organiserade tillämpade forskningen om offentlig sektor 
(inklusive utbildning) ha haft svårt att få genomslag både innanför och utanför 
vetenskapssamhället (Benner 2009: 246-8).

Intresset för FoU-verksamhet utanför de traditionella kunskapsproduce-
rande institutionerna återspeglas också hos kommunernas intresseorganisatio-
ner. I ett gemensamt program skrev Sveriges Kommuner och Landsting och 
Landstingsförbundet (2003) att steget måste tas från forskning om den offent-
liga sektorn till att bli FoU i och med kommunerna, landstingen och regioner-
na; och betonade vikten av att utveckla och stärka samverkan kring innovativ 
kunskapsutveckling präglad av långsiktigt strategiska överväganden (Svenska 
Kommunförbundet, Landstingsförbundet 2003). Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL, som de två tidigare nämnda, numera sammanslagna organi-
sationerna betecknas) skrev också under 2007 fram en forsknings- och innova-
tionsstrategi för kommuner och regioner (SKL Dnr 07/1604), bl.a. baserat på 
en konkret inventering av hur deras samverkan med universitet och högskolor 
ser ut. I dessa policydokument uttrycks tydligt en ökad självmedvetenhet hos 
organisationen om vilken betydelse FoU-verksamheten utanför det traditio-
nella universitetets ramar har, och en värdering av dess ökande betydelse som 
innovativ kraft (empiriska studier av kommunal samverkan med lärosäten och 
motiven för denna, pekar i och för sig också på mindre ambitiösa bevekelse-
grunder, se Jonsson & Waltersson 2010).

FoU har i detta perspektiv en dubbel karaktär, och utgör både en inno-
vativ verksamhet i sig samtidigt som den kan tjäna som katalysator för annan 
sådan – men innehåller också värderingen att den traditionella forskningen 
inom universiteten sällan kan leverera den kunskap som de offentliga verk-
samheterna behöver (jfr också SOU 2003: 90, s. 259–261). I stället förväntas 
intermediärerna kunna stå för detta länkande och den ”nya” kunskapsbildning 
som behövs.

Tydén m.fl. hävdar att enheterna som utgör ”det dolda universitetet” utgör 
en ny form av kunskapsorganisation som också i sitt kunskapsproducerande 
verkar på ett nytt sätt genom tätt samspel med praktiker och en tydlig anknyt-
ning till praktikområden, och frambringar annan än traditionellt akademisk 
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kunskap (Bergström et al. 2000: 8–9). Enligt Högskoleverkets analys (2008: 
52–54) visar sig denna utveckling också genom att politik och politisk styrning 
av samhälleliga institutioner i allt högre grad både inom Sverige och EU efter-
frågar kunskapsunderlag, alltså att beslutsfattande skall bygga på systematisk, 
helst forskningsbaserad kunskap. Enligt verkets bedömning skapar dock denna 
efterfrågan också en del problem rörande forskningens frihet och integritet, 
och en återkommande fråga i politisk och professionell debatt rör just detta 
(Sandström 1995: 21–24; Hasselberg 2009: 61–93).

Detta är också en följd av vad Brulin (1998: 27–28) framställer som en 
lakun i den svenska organiseringen av kunskapsproduktion, nämligen bristen 
på forskningsinstitut, ”think-tanks” och liknande. Denna typ av från de tra-
ditionella lärosätena fristående organisationer anses i andra länder spela den 
innovativa roll som efterlyses för intermediärer. Sett i ett jämförande perspek-
tiv har Sverige dock i liten utsträckning sådana organisationer inom sitt FoU-
system, och den forskningspolitik som förts sedan 1990-talen främjar heller 
inte sådana. 

I likhet med Tydén et al. förstår Brulin (se även Jonsson 2001) resultatet av 
det som trots allt försiggår i de intermediära organisationerna, och ”det dolda 
universitetet” som ett kvalitativt nytt kunskapande.2 Edström (2005) hävdar 
att kollaborativt lärande och samverkan för gemensamt kunskapande är en 
utpräglat svensk strategi för innovativ kunskapsproduktion.

Emellertid handlar utvecklingen som beskrivs ovan inte bara om framväx-
ten av ett nytt och innovativt FoU-landskap. Det innehåller nämligen också 
krav på förändringar av det befintliga, traditionella. Den allmänna utveckling-
en av detta ses bland annat en följd av ett tydligare formulerat uppdrag till 
lärosätena inom det högre utbildningssystemet från samhällets sida, vari kravet 
på samverkan med det omgivande samhället skärpts. Förutom utbildning och 
forskning, de sedan länge etablerade uppdragen till universitet och högsko-
lor, ingår sedan 1990-talet på ett nytt sätt också extern samverkan. Det är 
emellertid en empirisk fråga om, och i så fall hur, en varaktig och långsiktig 
förändring både av kunskapsproduktionens organisation och innehåll blir följ-
den, liksom hur de konkret existerande samverkansformerna utvecklas och ser 
ut på det regionala och lokala planet för varje enskilt lärosäte, liksom inom 
hela högskolesystemet i stort. Utfallet av denna samverkan är inte heller själv-
klar. Sedan länge pågår en diskussion om hur samverkan skall kunna mätas 

2 För tydlighetens skull bör sägas att denna studie inte syftar till en värdering av 
vare sig traditionellt eller icke-traditionellt kunskapande och dess resultat. Inte 
heller delar den några av de emancipatoriska ambitioner som fortfarande för-
knippas med icke-traditionell forskning av dess förespråkare inom exempelvis 
aktionsforskning. För exempel se Svensson et al. (2002: 2), vari också hävdas 
att det är ett uttalat missnöje med universitetens och högskolornas nuvarande 
samverkansformer som motiverar nya forskningsmiljöer och typiskt nog, också 
intresseorganisationer bland forskare. 
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och göras synlig i kvantitativa termer (Benner 2001; Edquist & Hommen 
2008; Högskoleverket 2004, 2008, 2010; Kim, Ohlsson och Sandström 2001; 
Sandström 2002; SOU 2003: 90), något som i sig kan ses som symptom på 
hur kunskapande/forskning/vetenskap likställs med vilken typ av marknads-
produkt som helst (Alestalo 1997; Hasselberg 2009).

Å ena sidan utgörs alltså utgångspunkten för föreliggande studie ett sam-
hälleligt formulerat imperativ till kreativitet och innovativitet kring organi-
sering av kunskapsutvecklande, i form av nya FoU-miljöer. Å andra sidan är 
utgångspunkten hur detta kan relateras till och förstås i ljuset av förändringen 
av en specifik samhällssektor, nämligen skola och utbildning i vid mening. Det 
är ett speciellt sådant imperativ; att skapa en ny FoU-miljö för kunskapande 
om skola och utbildning; och följderna och utfallet av det som fokuseras, knu-
tet till en specifik intermediär. I fokus står den samverkan som vuxit upp i 
anslutning till lärosäten med lärarutbildning eller i vidare mening, pedago-
giskt inriktad yrkesutbildning vid universitet och högskolor under perioden 
1996–2010, och det fall av denna speciella samverkan som varit lokaliserat i 
Östergötlands län/region och anknutet till Linköpings universitet. Studiens 
empiriska del baseras alltså på vad som skulle kunna ses som ett utsnitt av ”det 
dolda universitetet”, och en samverkansuppgift som haft en tydlig anknytning 
till ett speciellt verksamhetsområde, liksom hur en uppsättning specifika aktö-
rer hanterat ett gemensamt uppdrag att skapa en ny FoU-organisation för en 
central del av den offentliga sektorn. 

Tanken med denna studie är att i det lilla formatet pröva utgångspunkter 
för en eventuell framtida större studie av betydligt fler och mer varierande 
typer av samverkansutveckling och inventera ett antal frågeställningar kring 
detta. I så måtto är alltså föreliggande arbete en typ av explorativ studie. Inte 
desto mindre utgör den också en summering av en period av utvecklingsarbete 
som har en tydlig startpunkt och slut. Dess ambition är att bidra till en kritisk 
diskussion av samhällets formulering av samverkansuppdraget, lärosätenas och 
andra centrala aktörers möjligheter att bearbeta, organisera och uppfylla detta 
och den kunskapsproduktion och kvalitetsutveckling som är det gemensamma 
målet för denna process. Genom analysen av ett specifikt fall där alla dessa 
aspekter möts, är förhoppningen att utifrån empirin få ett underlag för att 
diskutera en innovation på systemnivå som innehållit en potentiell möjlighet 
för kollaborativt lärande och kunskapande. Dessutom diskuteras andra invol-
verade aktörer i denna process, och deras bidrag till utfallet.

Dispositionen av studien är följande: först presenteras de teoretiska och 
metodologiska överväganden som ligger till grund för studien liksom de fråge-
ställningar som den mer specifikt avser att besvara. Därefter följer en institu-
tionell och policycentrerad bakgrund till den händelseutveckling som studeras 
genom den empiriska fallstudien. Skolreformerna under 1990-talet presente-
ras och redogörs för, med särskild tonvikt på det förändrade styrningssystem 
som infördes, och på vilket sätt detta innebar att en ny typ av kunskapsstyrning 
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inom skolan och utbildningssektorn utanför universitetet etablerades. Denna 
i sin tur innebar potentiellt nya roller för skolhuvudmännen att spela som ak-
törer på detta område, men också möjligheter för andra, redan etablerade kun-
skapsproducerande aktörer. Häri ligger alltså anknytningen till de förändringar 
som skedde på en mer övergripande nivå i kunskaps- och innovationssystemet, 
och det är här man hittar länken till efterfrågan på i någon mening innovativt 
och nytt FoU-arbete för samhällssektorn skola/utbildning.

Så följer ett kapitel bestående av den konkreta beskrivande delen, där det 
lokala fallet med etableringen av en innovativ FoU-organisation för skola och 
utbildningsfrågor, och dess utveckling i ett processperspektiv beskrivs krono-
logiskt. Efter det studeras utfallet, det vill säga vad som konkret gjordes inom 
ramen för det lokala forsknings- och utvecklingsarbete som engagerade olika 
nationella och lokala aktörer i FoU-systemet. Den mer analytiska, avslutande 
delen av studien, med diskussioner och värderingar av fallet, tar upp flera olika 
aspekter av möjligheter och hinder för ett innovativt FoU-arbete och kollabora-
tivt lärande utifrån olika förutsättningar. Exempelvis diskuteras hur ansvar för 
kunskapsutveckling knutits till nationella och lokala/regionala aktörer inom 
systemet och vilka problem som finns förknippade med denna arbetsdelning. 
Olika typer av organisering av och modeller för kunskapsutvecklande arbete 
tas upp. Dessutom diskuteras hur olika forskningsinriktningar och discipliner 
knutits till den pedagogiska yrkesverksamheten, och den inomvetenskapliga 
diskussionen inom dessa om vilken typ FoU skola/utbildning behöver berörs. 
Skolan och utbildningssektorn som ett fält för professionaliseringsprocesser av 
olika slag diskuteras också i anslutning till dessa avsnitt, liksom olika föreställ-
ningar om kunskapsanvändning inom skola och utbildning. Avslutningsvis 
återgår diskussionen till ett mer övergripande perspektiv på olika nationella 
policies för kunskapsutveckling och kunskapsstyrning.
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Teoretiska utgångspunkter, syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera regionalt baserat forsk-
nings- och utvecklingsarbete (hädanefter FoU) inom en avgränsad sektor, 
nämligen utbildningssektorn (primär och sekundär) i en specifik svensk region 
knutet till ett specifikt lärosätes samverkansuppdrag, och den interaktiva kun-
skapsbildning som utvecklas av de involverade parterna. Att utbildning och 
skola som politikområde blivit allt mer viktigt och framträdande sådant såväl 
nationellt som på europeisk nivå är uppenbart. Samtidigt har det svenska ut-
bildningssystemet under de senaste dryga tjugo åren genomgått stora föränd-
ringar. Vågor av reformer av olika slag har löpt genom systemet, med följder 
både för formuleringen av skolans och utbildningssystemets samhälleliga upp-
drag, vilka typer av utbildningsanordnare som verkar för genomförandet av 
detta uppdrag och synen på hur effekterna av skolan och utbildningssystemet 
skall utvärderas och styras mot de mål som formulerats. När nu en genomgri-
pande reformering av det svenska skolsystemet återigen görs, kan det vara på 
sin plats att närmare granska utfallet av en av de bärande idéerna bakom det 
sena 1900-talets reformer, nämligen tilltron till möjligheten av att utveckla och 
styra skolan och utbildningssystemet genom kunskap, och en av de innovatio-
ner som skapades för att åstadkomma detta. Eftersom kravet på lärosäten med 
lärarutbildning att medverka i en sådan innovation försvinner från och med 
2011, i och med att universitet och högskolor lämnas större organisatorisk fri-
het, öppnas också för framtida studier – dels kan resonemangen utvecklas om 
hur den innovativa möjligheten har hanterats, dels om hur den kan komma att 
hanteras framgent. 

Användningen av kunskap i policysammanhang har på ett mer övergri-
pande plan analyserats av Weiss i en serie verk och hennes typologi (1981) för 
kunskapsanvändning är mycket användbar för att förstå hur detta kan gestalta 
sig. Weiss urskiljer sju grundtyper av kunskapsanvändning: den linjära model-
len, den problemlösande modellen, den interaktiva modellen, den politiska 
modellen, den taktiska modellen, upplysningsmodellen och den intellektuella 
eller forskningsorienterade modellen. Samtliga dessa kan visa sig vara förekom-
mande inom den typ av FoU-verksamhet som studeras i föreliggande fallstu-
die. Den innovativa organisation som utgör inramningen av fallet har dock 
karakteristiska drag hämtade från den interaktiva modellen, det vill säga den 

Kapitel 1 
Teori och metod
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där forskare och politiker/praktiker samtalar och samarbetar kring givna pro-
blem/frågor. Enligt en tidigare översikt av svensk innovationsforskning finns 
det förhållandevis lite forskning gjord som fokuserar just den typen av proces-
suellt arbetssätt. Det vanliga är att forskningen i stället inriktas ensidigt på 
produkterna av sådana processer, eller innovationsstrukturerna som sådana. 
Likaledes är den lokala/regionala nivån och dess organisationer där sådana pro-
cesser äger rum lite undersökt (SOU 2003: 90, 87–90).

Den kommunala utbildningsverksamheten kan sägas ha blivit ett av de 
kraftfält som teorier om innovativa system byggda på samverkan mellan olika 
aktörer, i synnerhet då den traditionella kunskapsproducerande institutionen 
universitet och praktikfältet kommunen/skolhuvudmannen, postulerar som 
frambringande ny och annorlunda kunskap. Mattsson (2001) diskuterar sär-
skilt framväxten av den samverkan som utvecklas inom den offentliga sektorn, 
och kopplar ihop detta innovativa fält med en tydlig vilja att åstadkomma 
förändring av offentligt organiserade verksamheter. Samtidigt hävdas att ar-
betsformerna i detta nya kraftfält och det konkreta utbytet förändras mycket 
långsamt, eller kanske inte alls, vilket rimligtvis påverkar utfallet negativt (se 
exempelvis Brulin 1998, Hemlin 2001). Frågeställningar som infinner sig mot 
den bakgrund som tecknats ovan och förankrade i en bred kunskapssociologisk 
ansats (Rigné 2003; Rigné et al. 2007) är bland andra: hur har det interaktiva 
kunskapandet utvecklats inom detta område? Vad karakteriserar det? Hur or-
ganiseras det? Vilken interaktion kan spåras mellan praktiker/yrkesverksamma 
inom arbetsfältet utbildning (vilket förefaller mer adekvat än det snävare be-
greppet skola) och den traditionella akademien? Kort sagt, vilket blir utfallet av 
ett försök till medveten organisationsförändring inriktad på att åstadkomma 
innovativ kunskapsbildning inom samhällssektorn skola och utbildning? 

Frankelius (2005) argumenterar för att fler empiriska studier behövs, som 
följer denna typ av processer. Den ansats som följs här ansluter till Fuglsangs 
(1993) studie av institutionell förändring och ny organisering i relation till ny 
kunskapsproduktion i samverkan med det omgivande samhället. Sverige som 
fall kännetecknas som: ”organized from top-down, … corporatist, focussed on 
research (rather than education or debate), and often has a strong technical 
bias.” (Fuglsang 1993:11). Samma iakttagelser har gjorts i flera studier av den 
svenska forskningspolitikens karakteristiska drag (Bitard et al. 2008; Naeve & 
Jenkins 1983, Sandström 1996; Wittrock & Wagner 1990, Nybom 1997). 
Alestalo (1997) hävdar att vetenskapssamhället och akademien internt i de 
skandinaviska välfärdsstaterna har en alltför outvecklad förståelse av sitt sam-
spel med staten och konsekvenserna av detta för hur organiseringen av kun-
skapandet empiriskt ser ut. Den så kallade ny-institutionella skolan inom or-
ganisationsteorin (DiMaggio & Powell 1983; Greenwood et al. 2008; March 
& Olsen 1991; Meyer & Rowan 1977; Powell & DiMaggio 1991) som sedan 
1970-talets slut dominerat organisationsforskningen förde in ett perspektiv på 
organisationer och organisering som beroende av en social kontext, bärare av 
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normer, värderingar och handlingar som sällan explicitgörs men som på ett på-
tagligt sätt formar organisationen. Organisationer modelleras efter, eller imite-
rar, befintliga institutioner i samhället, exempelvis ideala marknader, eller pro-
fessioner, vilket i sin tur bestämmer vilken rationalitet, kunskapsproduktion 
och typ av lärande som organisationen utvecklar (DiMaggio & Powell 1983; 
Friedland & Alford 1991). Ny-institutionell teori ger således viktiga redskap 
för att analysera styrd organisationsförändring och dess konkreta utfall. 

Stehr (1992) argumenterar för en syn på kunskap som en förmåga att 
agera vilken behöver omsättas i realiteten. Hur denna omsättningsprocess sker 
bestämmer enligt Stehr vilken typ av kunskap som uppstår. Följaktligen måste 
analysen inriktas på vilka förhållanden och processer som realiserandet av kun-
skapen i handling beror på. 

”The problem of a pragmatic social science is the situation-specific com-
bination of social science knowledge and practical action, for example, politi-
cal action.” (Stehr 1992: 153). Det samtida kunskapssamhället (Stehr 1994) 
förutsätts ställa krav på ny och annorlunda kunskap. Gulbenkian-kommittén 
(1998) hävdade att förändrade samhälleliga krav på samhällsvetenskaperna 
leder till behovet av en radikal omstrukturering och omorganisation av dessa, 
resulterande i utrymme för innovativt kunskapande baserad på samverkan. 
Kullberg (2003: 339ff) föreslår ett fokus på vilka former av samverkan som 
förekommer och en inriktning på dialog/möte/direkt kommunikation mellan 
kunskapsproducenter och kunskapsanvändare.

Tydén med flera observerar att icke-traditionella FoU-miljöer som mötes-
platser betraktade oftast blir applikationsnära och mångvetenskapliga, i kon-
trast till disciplinnära arbete (Björklund et al. 2000: 75). På ett likartat sätt 
resonerar Nowotny et al. (2001: kap.13) om tillkomsten av en ny arena för 
kunskapande, kallad agora. Denna term lånad från den klassiska grekiskan syf-
tar naturligtvis på den mytomspunna plats där antikens fria medborgare möt-
tes för att i god demokratisk ordning resonera sig fram till sitt samhälle. Här 
finns en retorisk signal som annars utvecklats huvudsakligen inom aktions-
forskningen, att detta ”nya” kunskapande också skulle vara mer demokratiskt 
än det traditionella (se också Eriksson 1999, Svensson 2002: 2, 6).3

Hallberg, Molander och Olausson (1996, 1998) lägger fram studier av 
kunskapsbildning och kunskapssökande processer inom humanvetenskapliga 
fält, och diskuterar nödvändigheten av att studera vad som händer i de proces-
ser som omger kunskapsbildning kring praktiska fälts närmande till vetenskap. 
Den kommunala verksamheten idag kan beskrivas som genomsyrat av sådana 
processer vilket ställer kommunerna inför nya uppgifter och en ny roll som 
kunskapande aktör i ett fält där tidigare staten och dess förvaltningsmyndig-

3 Fuglsang (1993:140 ff) läser in den tidiga arbetslivsforskningens aktionsforsk-
ning som en del av det kunskapsområde han undersöker, de övriga utpekas som 
teknik- och vetenskapshistoria och kulturperspektiv på vetenskap och teknik.
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heter; lärosätena med sin högre utbildning och forskning; och vissa grupper 
av professionaliserade yrkesutövare varit helt dominerande (Rigné et al. 2007; 
Sveriges Kommuner och Landsting 2007), och alltså på ett sätt haft arenan 
för sig själva. När det gäller det speciella fall som studeras här, skola och ut-
bildning, syns detta tydligt. Försöket att skapa ”pedagogiskt arbete” som ett 
sådant praktikanknutet kunskapsområde och ”utbildningsvetenskap” som ett 
nytt forskningsområde går parallellt med försöken att hitta innovativa orga-
nisationer för FoU-arbetet och det kommunala kunskapandet om utbildning 
och skola under den studerande perioden. Samtidigt finns en motsägelse mel-
lan den grundläggande vetenskapliga, kritiska hållningen och den normativitet 
i kunskapssökandet som ofta följer på försök att förvetenskapliga en praktik, 
och som syns inte minst i relation till försöken att professionalisera läraryrket 
(SOU 2008: 109). 

Metod och material
Föreliggande studie är en fallstudie, det vill säga en beskrivning och djupgåen-
de analys av ett exempel på innovativ organisering av samverkan kring regional 
utveckling av den kommunala utbildningen. Den är longitudinell i så måtto 
att den följer utvecklingen av processerna kring fallet under en längre tid, när-
mare bestämt 2000–2010. Vägledande för studien har varit Yins (1993) fall-
studiemetodik, med dess betoning av studier av konkreta empiriska fenomen 
i en komplex kontext genom användning av flera olika datakällor. Komplexa 
fallstudier syftar till att erhålla fördjupad förståelse av ett fenomen genom när-
studier av fallets/fenomenets interaktion med sin kontext med all dess egenart 
och unika inslag (Silverman 1993; Stake 1995). Fallstudier är ett av de vanli-
gare metodvalen i studier av organisationer både vad avser deras struktur och 
förändring, och organisationsteori som forskningsfält överhuvudtaget. I den 
meningen är föreliggande studie också en konventionell organisationsstudie. 
Dessutom används Waltons (1992) idéer om strategiska fallstudier, vilka syftar 
till att förutom att generera mer empiri om ett givet fenomen, också skall bidra 
till en mer generell teoribildning inom ett speciellt område, vilket i detta fall är 
kollaborativt lärande och kunskapsbildning i interaktion mellan akademi och 
externa partners.

Genom initiativ från staten gavs lärosäten med lärarutbildning knuten till 
sig i samband med skapandet av den nya lärarutbildningen på 1990-talet i upp-
drag att medverka i så kallade regionala utvecklingscentra eller motsvarande. 
Detta definierades uttryckligen som en typ av samverkan med det omgivande 
samhället som lagts in i högskolornas allmänna samverkansuppdrag. I 1997 års 
regleringsbrev till universitet och högskolor skrev regeringen: ”Högskolor som 
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bedriver lärarutbildning skall efter sina förutsättningar samverka i uppbyggna-
den av regionala centrum för skolutveckling” (citerat i SOU 2009: 94, s. 103). 
Det är ett sådant fall som studeras här och relateras till de mer övergripande 
teoretiska frågor som exemplifierats ovan. Författaren har i tio år, med vissa 
avbrott, följt en verksamhet av detta slag. Den egna rollen har varit att fungera 
både som forskare med uppdrag att skapa aktion/handling (researcher in ac-
tion) och att fungera som en länk/mäklare (intermediary, knowledge broker) till 
forsknings- och utvecklingsarbete drivet inom ett bestämt lärosäte, Linköpings 
universitet. Wenger, McDermott & Snyder (2002) hänvisar till fördelarna för 
utvecklingsarbete med att fungera som sådan, vilka ligger i att ha viss distans 
till alla andra involverade partners och litet eller inget egenintresse i kunska-
pandet som sådant. Om tio år är en lång eller kort tid för ett fältarbete inom en 
organisation kan diskuteras (Czarniawska 2007: 14–19), men utgångspunkten 
här är att denna tid är tillräcklig för att hinna följa framträdandet och utveck-
lingen av det specifika fallet som studeras och en mängd av omständigheter 
som påverkar detta (jfr också Lind 2002, som beskriver sitt empiriska material 
som hämtat från ”25 års vandring mellan ett 50-tal regionala förändringspro-
jekt/fallstudier”). 

Primärmaterialet utgörs av dokument av olika slag som exempelvis verk-
samhetsberättelser, instruktioner, regleringsbrev, rapporter, skrifter, etc. Dess-
utom tillkommer observationer, fältanteckningar, minnesanteckningar, m.m. 
från verksamheten som följts i den konkreta fallstudien. Det är på sin plats att 
här redovisa vad som, beroende på perspektiv, kan ses antingen som förfat-
tarens förförståelse eller bias i förhållande till de förhållanden och det mate-
rial som redovisas i denna studie. Författaren har lång erfarenhet av att arbeta 
med utvärdering, FoU-arbete och utbildningsfrågor inom de nationella ut-
bildningsmyndigheterna. Det medför också att det utöver eget deltagande i 
aktiviteter där iakttagelser gjorts och reflektioner grundats finns en tidigare 
grundad teoretisk förståelse av den kontext som studeras empiriskt i fallstu-
dien. Erfarenhetskunskap som empiriskt material är grannlaga att handskas 
med. När det används redovisas det tydligt, på samma sätt som annat källmate-
rial. I allmänhet finns det minnesanteckningar, mötesnoteringar och liknande 
som stöd för beskrivningar, utsagor och annat. På sedvanligt sätt värderas sam-
stämmigheten av data genererade från denna typ av material med vad som 
erhållits från andra källor, i enlighet med gängse principer i kvalitativ meto-
dologi med etnografisk orientering (Atkinson & Hammersley 1994; Glaser & 
Strauss 1967; Patton 2002). Den kvalitativa ansatsen i studien fullföljs genom 
att metoderna valts för att studera den sociala verkligheten ”samverkan och 
kollaborativt lärande” och organiseringen av detta i ett speciellt fall, i relation 
till mer abstrakta och teoretiska diskurser angående dessa fenomen. Olika ak-
törers eget skapande och egen tolkning av dessa fenomen studeras, tolkas och 
reflekteras över av författaren som ett både deltagande och distanserat sub-
jekt. Czarniawska (2007) pläderar för att speciella förhållningssätt i fältstudier 
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måste utvecklas, då den traditionella etnografiska metoden behöver vidareut-
vecklas i relation till inte minst till det faktum att vardagslivet idag i vårt sam-
hälle genomträngs av och formas av olika organisatoriska logiker. Föremålet 
för denna studie är just en sådan praktik som av Czarniawska identifieras som 
modern etnografis ”fält”.

Material av intervju- och dialogkaraktär som samlats in via det samver-
kansarbete som skett i det konkreta fallet används också i empirin. Detta härrör 
från flera olika aktörer som möts i det lokala och regionala utbildningssystemet, 
representanter för skolhuvudmännen på ledningsnivån inom både politik och 
förvaltning, samt representanter för nationella myndigheter inom utbildnings-
sektorn. I denna grupp återfinns också en grupp yrkesutövare inom sektorn, 
som exempelvis pedagoger, skolledare och andra med ett särskilt ansvar för att 
arbeta med utvecklingsfrågor (vissa kommuner utser utvecklingsledare för detta 
ändamål, andra gör det inte utan lägger ansvarsområdet exempelvis vid sidan 
av ett annat arbete). Dessa fungerar alltså som informanter, men inte nödvän-
digtvis i formaliserade intervjusituationer, eller genom insamling av enkätdata. 
Generellt kan dessa material beskrivas som inhämtade under olika typer av 
samtal, vilka kan vara mycket strukturerade dialoger, eller informella samtal 
under möten med en reflekterande karaktär, då en större grupp eller förfat-
taren i samtal med ett fåtal personer, diskuterat olika aktuella frågor kring sko-
lutveckling, gällande antingen pedagogisk utveckling, organisationsutveckling 
eller kunskapsanvändning i mer vid bemärkelse. Hållningen som utvecklats 
visavi detta material är snarast den som motsvaras av den reflekterande prakti-
kern (Schön 1983) i en komplex och ny, relativt okänd organisation, vilket har 
speciella följder för vilka förhållningssätt forskaren intar och betyder att själva 
forskningsprocessen blir i hög grad inriktad på ett deltagande och medageran-
de i kontexten på ett helt annat sätt än i mer konventionell forskningsdesign 
(Pettersen & Mellemvik 2005, cf också Johansson & Polesie 2005). 
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Styrningen av svensk skola  
– kvalitetsutveckling genom regler, mål och kunskap

Under 1989 till 1991 pågick en process som brukar betecknas som kom-
munaliseringen av skolan och utgör starten på en intensiv reformperiod in-
riktad på det svenska skolväsendet. Denna innehåller olika komponenter. 
Myndighetsstrukturen inom skolområdet förändrades, och staten omdefinie-
rade hur den statliga styrningen skulle ske av samhällssektorn, i enlighet med 
de allmänna förändringar av förvaltningspolitik och förvaltningsfilosofi som 
introducerats under 1980-talet. 

1989 beslöts att lärartjänsterna skulle kommunaliseras, det vill säga att kom-
munerna också skulle bli arbetsgivare för skolpersonal som tidigare varit stats-
anställd. Tjänsteutformningen/yrkesstratifieringen hade också reglerats statligt 
enligt det klassiska byråkratiska mönstret, vilket upphörde. Karriärvägarna 
som funnits tidigare för yrkesverksamma inom skola och utbildning försvann. 
Kommunerna fick också ansvaret för att fördela de ekonomiska resurserna till 
sin skola och utbildningsverksamhet själva liksom att organisera denna, detta 
samtidigt som en djupgående finansiell kris under 1990-talets början ledde till 
ett kraftigt sparande i den offentliga sektorn. Skolhuvudmännen hade också 
enligt skollagen ett uttalat ansvar för kompetensutveckling. Ett antal statliga 
regleringar i olika former av innehållet i den dagliga verksamheten i skola och 
utbildning försvann, och en ny läroplan infördes, vilken avsågs vara ett brott 
med tidigare läroplaner, och ett steg i riktning mot mer övergripande styrning. 
Ett nytt målrelaterat betygssystem, i stället för det gamla så kallade relativa 
betygssystemet, infördes under 1990-talet. Oftast beskrivs detta också i termer 
av att skola och utbildning gick från att vara ett regelstyrt system till att bli ett 
mål- och kunskapsstyrt system. Dess optimala funktion och uppfyllande av 
sitt samhällsuppdrag kräver alltså att en kontinuerligt kunskapande och in-
formativ verksamhet utvecklas som några av de medel samhället använder för 
att styra denna sektor mot uppfyllandet av kvalitativa mål. Dessutom krävs 
återkommande översyner syftande till olika typer av effektivisering av verksam-
heten. Regelstyrningen försvann dock inte på något sätt ifrån sektorn, utan har 
bibehållits som styrmedel vid sidan av övriga.

Reformperioden som inletts fortsatte sedan med avsevärda förändringar 
också gällande utbildningen av yrkesverksamma i skolan, som lärare och rek-

Kapitel 2 
Skolreformernas tid – fält- och policyanalys
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torer/skolledare. Ett ökat utrymme för fler skolhuvudmän infördes genom 
möjligheterna som infördes att med statens godkännande via Skolverket starta 
från det offentliga fristående skolor (i vardagstal oftast kallade friskolor), och 
tillkomsten av en så kallade skolpeng, det vill säga principen att ersättning för 
en enskild elev följde med eleven oavsett vilken skola och vilken huvudman 
som valdes. Tanken med den så kallade skolvalsreformen 1992 var att öka 
brukarinflytandet över skola och utbildning genom att underlätta efterfråge-
styrning via ett aktivt skolval från elevernas och föräldrarnas håll (viktigt är att 
denna efterfrågestyrning inte bara gäller fristående skolor, utan även offentliga 
– elever och föräldrar kan exempelvis välja en kommunal skola som inte är den 
geografiskt mest näraliggande familjens bostad, där eleven hamnar per auto-
matik i den kommunala skolorganisationen).

Gradvis har kommunernas ansvar för utbildning utökats, och idag drivs i 
kommunerna en utbildningsverksamhet som omfattar allt ifrån förskola (öp-
pen för barn från ett års ålder) till kommunal vuxenutbildning. Hela barn- och 
ungdomstiden (till och med längre än myndighetsdagen och därefter genom 
vuxenutbildningen också delar av vuxenlivet) kan nu genom utbildningssek-
torn sägas vara helt institutionaliserad (Bartholdsson 2002, Karlsson 2003; 
Vetenskapsrådet 2008c).4 Detta har understrukits bland annat genom infö-
randet av en läroplan för förskolan 1998, överförandet av barnomsorgen från 
den sociala sektorn till utbildningssektorn liksom subventioneringen av för-
skolan i form av införande av så kallade maxtaxa, och den rätt till allmän 
förskola som införts alla barn från 3 år och uppåt. Vad gäller skolgången efter 
grundskolan och efter skolpliktens slut, är gymnasieskolan visserligen frivillig, 
men kommunen har ett ansvar även för det fåtal ungdomar som inte börjar i 
gymnasieskolan eller hoppar av den utan att slutföra sin utbildning, vari bland 
annat ingår att stimulera till fortsatta studier alternativt genomgå någon typ av 
arbetsplatsförlagd utbildning. Gymnasieskolans tvååriga utbildningar försvann 
också under 1990-talet, och gymnasieskolan blev längre. Även de praktiska 
programmen blev mer teoretiskt inriktade, i syfte att göra i princip hela gym-
nasieskolan förberedande för högre studier. 

4 Bartholdsson (2002) reser den intressanta frågan om institutionaliseringen av 
barn-och ungdomstiden också medför en pågående uppluckring av gränsen mel-
lan det ”privata” barnet och ”offentliga” barnet genom den alltmer terapeutiskt 
inriktade fostrande verksamhet som får utrymme i skolan när kunskapsmålen 
förskjuts i förhållande till ”omsorgsmål” – hennes antropologiska angreppssätt 
visar på hur barns tillvaro interveneras i allt mer, om än i de bästa avsikter, och 
hur allt större krav på konformism ställs på både barn och föräldrar vilket uppen-
barligen också leder till att allt fler ”utdefinieras”. Karlssons tes är att den svenska 
barnomsorgen i form av förskola är uttryck för en idé som stelnat i organisatorisk 
form, till skillnad från barnomsorgen i andra europeiska länder. Från 2006 och 
framåt har dock de borgerliga alliansregeringarna vidtagit vissa åtgärder som kan 
leda till större variation i barnomsorgen.
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Den kommunala vuxenutbildningen har varit föremål för stora statliga 
utvecklingssatsningar genom det så kallade Kunskapslyftet under slutet av 
1990-talet, med det uttalade syftet att höja hela befolkningens utbildnings-
nivå till motsvarande minst treårig gymnasieskolenivå. Under den tid som 
satsningen pågick ökade vuxenutbildningen (redan med internationella mått 
mätt generöst tilltagen) stort volymmässigt. Därefter drogs visserligen antalet 
platser ned i samband med högkonjunkturen vid 2000-talets mitt men svensk 
vuxenutbildning har en otvetydig viktig del i det utbildningssystem som lig-
ger utanför högskolan, vilket understryks av tillkomsten av de kvalificerade 
yrkesutbildningarna för vuxna, vilka nu under övergångsperiod integreras i en 
yrkeshögskolestruktur för vuxna och sorterar under en egen myndighet (för en 
uttömmande studie av yrkesutbildningen i Sverige se Olofsson 2010).

Inom ramen för det mål- och resultatstyrningssystem som införts för den 
kommunala utbildningssektorn finns ett betydande utrymme att forma denna 
efter lokala förutsättningar och önskemål.5 Den nationella regleringen av sko-
lan/utbildningen kvarstår visserligen men detaljstyrningen har minskat och 
lämnar betydligt större utrymme för skolhuvudmännen att själva driva sitt 
eget utvecklingsarbete än det ”gamla” centralstyrda systemet som existerade 
fram till 1990-talet. Framför allt gäller detta den del av systemet som kan 
betecknas som ”kunskapsstyrningen” av skolan, och som kan antas ha störst 
betydelse för hur de kvalitativa målen uppfylls. Det förutsätter också en fung-
erande cykel av målformuleringar, uppföljningar och utvärdering av hur och i 
vilken utsträckning dessa uppnås; alltså vad som brukar kallas ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Detta kommer även fortsättningsvis att karakterisera skolan 
efter införandet av en ny skollag och nya regleringar 2011. Den forskning som 
finns om hur kommunerna hanterar sitt handlingsutrymme som skolhuvud-
män tyder emellertid på varierande förhållningssätt och förmåga och/eller vilja 
att använda det handlingsutrymme som finns, liksom om kommunen/skolhu-
vudmannen uppfattar sig som en självständigt kunskapsutvecklande aktör eller 
ej (Henning Loeb 2005; Lind & Lund 1999; Myndigheten för Skolutveckling 
2005: 36–49; Mühlenbock 1999; Mühlenbock & Solli 2002; Nytell 2006; 
Olofsson 2010; Persson 2002; Skolverket 1999b, 2005-01-03; Statskontoret 
2010; Utbildningsdepartementet 2001; Quennerstedt 2006). 

Ytterligare en intressant utveckling är tillkomsten och ökningen av friståen-
de skolor med andra skolhuvudmän än kommunerna. Många fristående skolor 
har etablerats för att tillgodose efterfrågan på en annan än ”vanlig” pedagogik 
(exempelvis skolor som arbetar med Waldorf- eller Montessoriinriktning, el-

5 Se vidare exempelvis antologin Från regler till eget ansvar, utgiven av Skolverket 
1997. Utvecklingen i Sverige är inte unik, utan likartad i stora delar av Europa. 
Utvecklingstendenserna låter sig inte beskrivas enbart utifrån dimensionerna cen-
tralisering–decentralisering, och följer heller inte politiska höger–vänsterskalor, 
utan är betydligt mer komplex, även om detta sällan får utrymme i den svenska 
debatten. Se också Jacobsson och Sahlin-Andersson (1995).
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ler metoder som problembaserat lärande), eller som en följd av pedagogers 
intresse för att utveckla sitt arbete inom andra ramar än kommunen kan er-
bjuda.6 Existensen av fristående skolor utgör i sig en potentiell källa till utö-
kat utvecklingsarbete (Finansdepartementet Ds 2001:12 ”Konkurrens bildar 
skola”; Skolverket 2001c, 2010) men kan också vara en källa till oro för de 
kommunala huvudmännen som kan se de fristående huvudmännen endast 
som konkurrenter om eleverna (Rigné & Eklund 2005; Skolverket 2010; 
Thelander 2010).

Parallellt med ”kommunaliseringen av skolan”, som de omfattande institu-
tionella och organisatoriska förändringarna som redogjorts för ovan kortfattat 
brukar refereras till (Björklund et al. 2003; Haldén 1997; Jacobsson & Sahlin-
Andersson 1995; Lindensjö & Lundgren 2000; Municio 1997; Nytell 2006; 
Riksrevisionsverket 1994; Quennerstedt 2006; Skolverket 1997), har staten på 
nationell nivå klargjort en tydlig förväntan på innovativt FoU-arbete anknutet 
till skolan och utbildningen (mer härom följer). Detta kan också sägas vara 
motiverat av empiriska forskningsresultat som tyder på att den enskilda skolan 
rent faktiskt har större möjlighet att själv åstadkomma förändringar i en positiv 
riktning än vad som antagits inom tidigare forskning – för diskussion av detta, 
se Bennich-Björkman (2002); Björklund et al. (2003); Dryler (2001); Liberg 
(2006); Skolverket (2009: 210-2). Utrymmet för positiv innovation (det vill 
säga resultat producerade utöver beroendet av förutsättningar som sedan länge 
är kända som betydelsefulla, såsom exempelvis föräldrars utbildningsnivå och 
värdering av utbildningens betydelse för deras barn, skolans upptagningsom-
rådes socioekonomiska och etniska sammansättning, enskilda elevers motiva-

6 Det är dock fortfarande en liten andel elever i landet totalt sett som går i frisko-
lor även om de numera sägs vara en del av, och inte bara ett komplement till det 
offentliga skolsystemet (ca 11 % av grundskolans elever, ca 21 % av gymnasie-
skolans). Friskolorna är också ojämnt fördelade över landet som helhet, med en 
tydlig koncentration till storstadsområdena. Beskrivande uppföljningsdata röran-
de fristående skolor kan inhämtas från Skolverkets webbplats <www.skolverket.
se> och redovisas löpande. För en tidig uppföljning och diskussion av lokala 
friskolegenererade effekter, se SOU 2000: 39. Vad beträffar förskolor finns en be-
tydligt längre tradition, och en mer omfattande etablering av, verksamhet driven 
i icke-kommunal regi. Under 1980-talet rådde brist på barnomsorg i offentlig 
regi. Lösningen blev i många fall en föräldradriven utbyggnad av barnomsorg, i 
form av kooperativ, föreningar, etc., som startade vad som då kallades daghem. 
En stor del av dessa har fortsatt sin verksamhet också efter det att kommunerna 
accelererat utbyggnaden av offentlig barnomsorg och den statliga satsningen på 
allmän förskola. Beträffande formerna för barnomsorg i Sverige jämfört med an-
dra europeiska länder har det påpekats att införandet av den allmänna förskolan 
och förskolemiljön som norm i kombination med den s.k. maxtaxan riskerar 
att utplåna den lilla variation som tidigare funnits, genom att andra former av 
barnomsorg inte längre finns att tillgå – kommunerna är heller inte skyldiga att 
erbjuda detta (Karlsson 2003).
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tion, osv.) har visat sig vara viktigare än vad som tidigare ansetts och därmed 
av stor betydelse att tillvarata. 

Detta visas inte minst genom Skolverkets forskningsöversikter över vad 
som kan förklara de, över tid, sjunkande resultaten (alltså den bristande kva-
litativa måluppfyllelsen) i svensk skola och sjunkande effektiviteten i utbild-
ningssystemet (Skolverket 2009), det vill säga att färre barn och ungdomar går 
igenom systemet med de kunskaper och färdigheter som de förväntas tillägna 
sig under sin tid där. Utvecklingen avspeglas exempelvis i att färre grundskole-
elever når behörighet för att börja gymnasieskolans nationella program liksom 
i återkommande synpunkter från högskolan att de nyantagna studenternas 
förkunskaper från gymnasieskolan inte är tillräckliga för att klara av högsko-
lestudier. Medan svensk skola och utbildningssystemet efter skolreformerna 
från 1940- och 50-talen i stort fram till cirka 1990 kan beskrivas som täm-
ligen stabilt, med låg förändringsbenägenhet och utbredd politisk konsensus 
kring systemet som samhällsinstitution (Mühlenbock 1999: 8; Olofsson 2010: 
77–79; Stenlås 2009), har i stället en situation uppstått med många, genom-
gripande förändringar genomförda under kort tid, ökande politisk polarisering 
och debatt kring systemet och dess funktion. Vad beträffar det som tentativt 
kan kallas arbetsklimatet i skolan, med disciplinproblem, normupplösning, 
mobbning etc. bröt en diskussion fram redan under 1970-talet inte minst 
genom olika populärkulturella kanaler som TV-filmer (exempelvis Carin 
Mannheimers mycket uppmärksammade ”Lära för livet”) och mer allmänna 
skildringar av ungdomskulturen, ungdomslitteratur, osv., men den intensifie-
rades tveklöst också under 1990-och 2000-talen. Exempelvis fick skildringar 
av skolor i upplösningstillstånd i storstädernas miljonprogramsförorter stort 
publikt genomslag, liksom frågor om elevernas fostran till medborgare i en 
demokrati, i relation till olika politiska ideologier eller etniskt-religiösa upp-
fattningar. 

Hur ett sorts allmänt krismedvetande rörande skolan kan yttra sig åskåd-
liggörs genom följande citat från en statlig utredning:

Skolan är extra viktig för samhällets funktionssätt eftersom 
den – tillsammans med familjen – lägger grunden för de män-
niskor som verkar i samhället … Sverige har under många år 
varit stolt över skolan. Skåpen på biologiinstitutionerna var 
fyllda med intressanta modeller, exkursioner gjordes för att se 
på stjärnorna och höjdpunkter ordnades i form av fotbolls-
matcher mellan lärare och elever. Sedan hände något. Skåpen 
är mer och mer fyllda med trasiga föremål. Böckerna är sön-
derslitna och gamla. Frånvaron är hög och respekten för lärar-
na sargad. En bakgrund till förändringarna har med samhället 
att göra. En annan del har med skolans egen utveckling att 
göra. Nya pedagogiska reformer m.m. har visat sig ha såväl 
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för- som nackdelar. I demokratisk ordning har beslut tagits, 
men med facit i hand fick man i allt för många fall ett resultat 
som vare sig politikerna eller medborgarna vill ha (SOU 2003: 
90, 78).

Diskussionen kring skola och utbildning har också under tiden kommit att 
alltmer fästa sig vid svagheter, brister och tillkortakommanden i systemet, både 
inom förskolan och grundskolan (Björklund et al. 2003; Rådet för skolans 
måluppfyllelse och fortsatta utveckling 2005; Riksrevisionen 2011; Skolverket 
2009; Stenlås 2009) och den reformerade gymnasieskola, inklusive yrkesför-
beredande gymnasieutbildning, som infördes under 1990-talet där allt färre 
elever lyckas slutföra sina studier (Olofsson 2010). Även den bristfälliga mål-
uppfyllelsen i vuxenutbildningen, särskilt i skolformen svenska för invandrare 
(SFI) har uppmärksammats (Skolverket 1998). Under perioden har dock ock-
så mer positiva bedömningar gjorts av skolans och utbildningens måluppfyl-
lelse (Björklund et al. 2003), vilka dock inte beaktats i den allmänna debatten. 
Allt ifrån svenska elevers sjunkande resultat i internationellt upplagda kun-
skapsmätningar till lokala normkollapser med utbredda mobbningsproblem 
på enskilda skolor diskuteras, och återkommande attitydundersökningar visar 
på ett sjunkande förtroende hos allmänheten för skolan som samhällsinstitu-
tion (Nytell 2006: 155). Det är svårt att undgå intrycket av skolan och utbild-
ningen som en samhällsinstitution i kris, men också intrycket av att det skett 
grundläggande och negativa förändringar också av den samhälleliga synen på 
denna viktiga institution, liksom på kunskap som mer abstrakt företeelse och 
ideal. 

Bjereld & Demker (2005) kopplar i en studie av alla yttringar av det som 
sammanfattningsvis betecknas som den radikala 1968-rörelsen, undermine-
ringen av skolan som samhällsinstitution och normgivare till en fortgående 
process åskådliggjord genom skolans läroplaner från Läroplanen för grund-
skolan (Lgr) 69 och framåt, som också ändrat kunskapssynen. De summerar 
resultatet av radikaliseringen av skolpolitiken post 1968 som: 

Kunskapens auktoritet revs ned i tre avseenden. För det första 
kunskap som kunskap med stort K, det vill säga att kunskap i 
sig var något gott och eftersträvansvärt. Om social kompetens, 
förmåga att arbeta i grupp, jämställdhet och personlighetsut-
veckling lyfts fram som centrala mål, vad skall vi då ha kun-
skap till överhuvudtaget? För det andra kunskap som objektiv 
kunskap. Om allt beror på hur man ser det, om kunskapen 
betingas av individens klassursprung, om all kunskap är rela-
tiv, då reduceras kunskapen till individens egna erfarenheter. 
Då finns heller inte legitimitet för kunskap som auktoritet ut-
anför det egna jaget … För det tredje skolan som förmedlare 
av kunskap. Kanske finns det en objektiv verklighet trots allt. 
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Men den kunskap som skolan förmedlar är inte en objektiv 
kunskap, utan partisk och propagandistisk kunskap, avsedd 
att lura och förleda inte minst arbetarklassens barn … Om 
kunskap inte betyder något behöver du heller inte lära dig 
något. (Bjereld & Demker 2005: 136–137, för en analys av 
personlighetsutveckling som mål i skolans styrdokument, se 
Rigné 2007, jfr också Stenlås 2009).

Stenlås (2009: 54ff) karakteriserar 1990-talets läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet LpO 94 som höjdpunkten (eller bottenläget?) för en skola utan 
egentliga ämnesanknutna kunskapsmål, som representerar den pedagogiska 
progressivismens ideal.

Att återställa skola och utbildning som kunskapsbärande samhällsinstitu-
tion har med allt större tydlighet utmejslats också som ett politiskt mål, och i 
flera återkommande attitydmätningar har skolan som politikområde visat sig 
vara viktig för väljarna. Den borgerliga alliansregering som valdes 2006 och 
återvaldes 2010 har haft som en av sina viktigaste programpunkter att åter i 
grunden förändra skola och utbildning, utifrån ett mycket kritiskt perspek-
tiv på den utveckling som varit (tydligast utvecklat av folkpartiet liberalerna 
som också innehaft de ministerposter i alliansregeringarna vilka ansvarar för 
utbildningssektorn, och också som parti driver kravet att skolan skall återför-
statligas). 

Återupprättandet inriktas på att starkare betona skolans kunskapsuppdrag; 
att elever skall ha bättre kunskaper och i högre utsträckning nå de kunskaps-
mål som finns formulerade, liksom att stärka dess funktion som normgivan-
de gemenskap, med en tydligare roll för pedagoger som ledare av lärandet. 
Oppositionspartierna förefaller i nuläget kluvna i sin syn på vilken politik 
som skall föras, och vilken variation som skall tillåtas i utbildningssystemet. 
Samtidigt fortsätter den intensiva debatten kring skolan och den grundläg-
gande utbildningen som samhällsinstitution, och inget talar för att den skulle 
komma att avta. Ett genomgående drag är betoningen av att skolans och ut-
bildningssystemets praktik måste bygga på forskning och annan systematise-
rad kunskap om exempelvis vilka arbetsmetoder som fungerar, vilka förut-
sättningar som krävs för att verksamheten skall fungera så väl som möjligt 
och hur man kan arbeta för att utveckla kvalitet. Av vissa inslag i den samtida 
debatten kan man få intrycket av att detta är någonting nytt. Skolan och ut-
bildningssektorn har dock en lång tradition av anknytning till den akademiska 
disciplinen pedagogik, inte minst genom den forskning som producerades i 
anslutning till skolreformerna under 1940- och 1950-talen, och ett intimt om 
än inte okomplicerat förhållande till den akademiska forskningen och veten-
skapssamhället. Det finns alltså en motsägelsefullhet i kraven på att ytterligare 
utveckla kunskap för och om skola och utbildning som lösning på alla de 
olika problem som pekas ut, samtidigt som detta kunskapssökande varit ett 
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grundläggande inslag i dess formering som samhällsinstitution under hela det 
moderna Sveriges historia som välfärdssamhälle. 

Studier av utbildningssystemet och skolan, och policygenererad kunskaps-
utveckling ur ett analytiskt perspektiv är alltså av grundläggande kunskaps-
sociologiskt intresse, särskilt då aspekter av detta hittills inte fått något större 
utrymme i forskningen (Abrahamsson 2007; Sandström 2007; Stenlås 2009; 
Utbildningsdepartementet Ds 2009: 10). Utbildningsdepartementet (Ds 
2009: 10, s. 18) påtalar också att den rent kvantitativa mängden av interme-
diärer som arbetar med i vid bemärkelse, policyrelevant FoU-arbete inriktat på 
utbildning och skola har ökat men att en överblick av innehållet i detta och 
den kunskap arbetet genererar behövs. Likaledes har Vetenskapsrådet pekat 
ut lärosätenas samverkan med det omgivande samhället som ”mångskiftande, 
tvetydigt och ibland motsägelsefullt” och efterlyser fler empiriska studier av 
vad detta innehåller och hur det faktiskt genomförs (Vetenskapsrådet 2007b: 
16–19). Högskoleverkets återkommande studier (2004, 2008) av hur samver-
kansuppgiften konkretiseras av lärosäten pekar på att detta förtjänar djupare 
analyser, eftersom det är uppenbart att de mål som staten formulerat för detta 
ännu i många avseenden inte har nåtts. Föreliggande studie av ett sådant fall 
kan alltså ge bidrag både till en fördjupad förståelse av hur ett policystyrt inno-
vationsförsök inom utbildningssystemet faller ut, på flera nivåer, och därmed 
bidra till den kunskap som efterfrågas.
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Regionen och kommunerna – samhällskontexten
I Utbildningsdepartementets skrift Lärarutbildning i förändring (1996:16) 
väcktes förslaget att de lärosäten som drev lärarutbildningar skulle medverka 
i så kallade regionala utvecklingscentra. Uppdraget formulerades på följande 
sätt – centra skulle:

utgöra en samverkansstruktur som gör det möjligt att på ett 
dynamiskt sätt utnyttja den utvecklingskraft som finns både i 
skolan och högskolan genom att se till att olika perspektiv kan 
mötas och brytas mot varandra. Det bör dock understrykas 
att vår diskussion om regionala centra inte innehåller några 
utarbetade ritningar för hur sådana centra skulle kunna se ut. 
Den konkreta utformningen görs bäst av dem som är berör-
da. Olika regionala förutsättningar leder till olika lösningar 
(1996: 53). 

I detta kapitel beskrivs det konkreta fall som studeras, nämligen det regio-
nala utvecklingsarbetet inriktat på skola och utbildning i Östergötland un-
der den tioårsperiod som följts. Huvudaktörerna inblandade i denna process 
är Linköpings universitet och Östergötlands kommunförbund som 2003 
blir Regionförbundet Östsam, samt de nationella myndigheterna som har 
ansvar för forskning och utveckling (FoU) rörande skola och utbildning. 
Kommunförbundet disponerade under 1990-talet och framåt medel för FoU-
arbete inom ramen för Östergötlands Kommunforskningsråd. Under perioden 
1991–1997 fungerade detta som ett anslagsbeviljande forskningsorgan som 
beviljade medel till inalles 36 kommunforskningsprojekt, varav ett flertal in-
riktades på frågor om ledning, lärande och kunskapsbildning i organisationer 
i den kommunala verksamheten (CKS 2000). Regionförbundet Östsams for-
mering har studerats tidigare av Hallström (2002), Jonsson (2002) och Mörck 
(2005, 2008). Mörck (2005) beskriver bakgrunden till Östsams bildande som 
utfallet av starka regionaliseringsambitioner, och en viljeinriktning på arbete 
med utvecklingsfrågor av strategisk betydelse. Detta är på inget sätt unikt för 
Östergötland utan tvärtom en del av en allmän förändring av förvaltningspo-
litiken inriktad på ökad samverkan, och regionalisering som en specifik typ av 
sådan samverkan (Mörck 2008: 13–18).

Kapitel 3 
Fallbeskrivning
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Det förefaller rimligt att se utvecklingen som ett led i det som Westholm 
beskriver som förverkligandet av en kvalitativt ny vision inom ramen för en 
så kallade nyregionalism (för detta begrepp, se också Syssner 2006, Mörck 
2008):

Det är ett skifte som vilar på några viktiga fundament. Det för-
utsätter att tillväxt uppstår på regional nivå i ett samspel mel-
lan offentlig sektor, utbildning och forskning samt näringsliv. 
Här har alltså länsstyrelser, kommuner i samverkan, landsting 
etc. fått en ny, stor och viktig uppgift – att organisera fram 
tillväxten. (Westholm 2008: 10)

Gossas (2008) hävdar att detta skifte innebär att kommunernas samverkan 
leder till att dessa spelar en ny roll (jfr Rigné et al. 2007) och utvecklar nya 
organisatoriska mönster, och att en kommunreform således pågår i det tysta 
där staten får en påtaglig karaktär av nätverksstat snarare än centralstyrd, stark 
stat. Westholm beskriver detta som: ”… ett samhällsorganisatoriskt samver-
kanslandskap” (2008: 117) med resultatet:

Moderna regionbyggen är i hög grad konstruktivistiska pro-
jekt; de rymmer en stark idé om att regionen måste beskrivas 
och framhärdas för att få ett erkännande som i sin tur ger re-
surser att skapa en verkligt funktionell region. I förgrunden 
står marknadsföring och lobbying riktade mot omvärlden 
snarare än gemensamma planeringsfrågor. Regionens identitet 
formuleras därför inte som en historiskt förankrad gemenskap 
utan som ett svar på vad man uppfattar att konkurrensen krä-
ver. Alla regioner får då liknande attribut: flexibel, innovativ, 
internationell (2008: 128). 

Den specifika roll universitet och högskolor, liksom andra FoU-intensiva mil-
jöer kan spela i detta sammanhang och som delar av ett större regionalt inno-
vationssystem, diskuteras bland annat av Asheim (2005), Edquist & Hommen 
(2008) och Vetenskapsrådet (2007b). 

Regionen/länet Östergötland omfattar 13 kommuner av vitt skilda slag, 
från små glesbygdskommuner med huvudsaklig skoglig/jordbruksinriktad 
närings struktur till storstadskommuner som Linköping (tillika residensstad 
med länsstyrelse) och Norrköping, med högteknologisk och kunskapsintensiv 
näringsstruktur. Östergötland som region är intressant ur innovations- och 
regionalt utvecklingsperspektiv inte minst därför att regionen omfattar så gott 
som alla typkommuner (Persson 2010). Följaktligen är den verksamhet skol-
huvudmännen bedriver mycket varierad. I de stora kommunerna finns både 
kommunala och fristående skolhuvudmän och utbildningsanordnare, bland de 
senare representanter för de större friskolekoncerner som vuxit fram likväl som 
små, enskilda utbildningsanordnare. I vissa kommuner finns endast en huvud-
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man, kommunen själv, som driver ett fåtal skolor på för- och grundskolenivå. 
Inte sällan är den demografiska utvecklingen sådan att enheterna drivs med 
vikande elevunderlag, med en konstant diskussion om behovet av nedlägg-
ningar av enheter (Rigné och Eklund 2005, Thelander 2010). Under perioden 
har regionen också satsat mycket på utveckling av olika collegeutbildningar, 
liksom samverkan över kommungränserna avseende utbildningsutbudet inom 
ungdomsgymnasiet, en utveckling som kan följas genom regionförbundets 
skrifter och regionala utvecklingsplaner.

Befolkningstillväxten och födelsetalen har i dessa efter bottennotering-
arna runt sekelskiftet 1900/2000-talen återigen utvecklats positivt och de två 
största kommunerna kan i dagsläget beskrivas som tillväxtkommuner. För 
Regionförbundet Östsam har utbildningsfrågorna ända sedan dess tillkomst 
tillhört det centrala verksamhetsområdet (Mörck 2005: 17, 2008: 166–167).

Som region marknadsför sig Östergötland under beteckningen ”Fjärde 
storstadsregionen”, då de två storkommunerna Linköping och Norrköping 
räknade tillsammans utgör Sveriges fjärde största stad. Den period som genom 
det aktuella fallet följts präglades inledningsvis av en utbredd diskussion kring 
de ur ett nationellt perspektiv låga övergångstalen till högre utbildning inom 
regionen och de anmärkningsvärt korta utbildningskarriärerna hos stora delar 
av regionens invånare, trots närheten till ett stort universitet med ett flertal 
omfattande yrkesutbildningar på högskolenivå utöver ett rikt utbud av så kall-
lade fristående kurser på tre olika fakulteter – som dessutom under samma 
period etablerade en tvåcampuslösning med närvaro i de båda största kom-
munerna i regionen (Larsson 1999, 2000) vilket antogs eliminera geografiskt 
avstånd till lärosätet som ett skäl för ungdomar att avstå från högre studier. 
Den statliga satsningen på vuxenutbildning, det så kallade Kunskapslyftet som 
startade 1998, ledde till dessutom till en etablering och expansion av utbudet 
av distansutbildning, möjlig att ta del av i hemkommunerna genom så kallade 
lärcentra vilka utpekades som viktiga resurser för kompetensutveckling och 
studier för vuxna och redan yrkesverksamma. Detta mönster gällde särskilt de 
mindre och medelstora kommunerna. Inom de regionala utvecklingsprogram-
men för Östergötland utvecklades tydliga diskurser om betydelsen av, förutom 
högre grundutbildningsnivåer hos invånarna i regionen, också det livslånga 
lärandet och behovet av återkommande kompetensutveckling hos yrkesverk-
samma. Behovet av och önskemålen kring etablering av mer distansutbildning 
på grundutbildningsnivå, som en möjlig lösning på detta problem, har varit 
ett återkommande tema i diskussionerna mellan universitet och kommuner. 
Under andra hälften av 00-talet har den lokala och regionala diskussionen ock-
så i allt högre grad kommit att handla om resultatutvecklingen och måluppfyl-
lelsen inom grundskolan och gymnasieskolan, och därmed också kommit att 
inkludera universitetet som mottagare av nya studenter och dess avnämarroll 
gentemot gymnasieskolan och dess huvudmän. 

1997 bildades Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), en samver-
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kansenhet driven av kommunerna (via regionförbundet Östsam) gemensamt 
med universitetet (idag omfattar samarbetet också kommuner utanför länet, 
som angränsar till Östergötland). Syftet med verksamheten definierades som 
att långsiktigt främja:

– Framväxten av för kommunerna relevant forskning av hög vetenskaplig 
kvalitet

– Intresset för kommunforskning såväl hos praktiker som forskare
– Framväxten av strukturer som underlättar spridning av forsknings-

information till kommunerna
– Framväxten av nya former för samverkan mellan forskning och 

kommunalt verksamhet
– Utvecklingen av nya former för kompetensutveckling av såväl 

förtroendevalda som anställda i kommunerna
– Tillkomsten av mötesplatser mellan forskare och praktiker inom det 

kommunala verksamhetsfältet.
Kommunerna, via regionförbundet, står för merparten av finansieringen av 
CKS, och innehar också majoriteten av platserna i den partssammansatta sty-
relsen liksom ordförandeposten. Via Östsam och CKS initieras och organiseras 
åren runt 2000 flera nätverk för kommunala ledare inom skola och utbildning 
som spänner över flertalet skolformer (förskola, grundskola, gymnasieskola). 
Regionförbundet och nätverken är en viktig del av det samverkansarbete som 
CKS utvecklar under perioden. Formellt sett ansvarar regionförbundet dock 
för frågor rörande gymnasieskolan och vuxenutbildningen, och i vidare me-
ning kompetensförsörjning (också inom arbetslivet) vilka hanteras inte minst 
genom de regionala utvecklingsplanerna, medan förskole- och grundskolans 
frågor är avsedda att kanaliseras via CKS:s FoU-verksamhet. Vad avser samver-
kan inom Linköpings universitet är det hela universitetet, och samtliga fakul-
tetsområden, som CKS arbetar med. 

Beskrivningen av uppdraget kom att ytterligare preciseras i en skrivning i 
2005 års verksamhetsberättelse:

CKS grundläggande verksamhetsidé är att sätta den forskning 
i främsta rummet som stämmer överens med det behov av 
kunskaper som kommunerna själva formulerat. Denna forsk-
ning skall förenas med högt ställda vetenskapliga krav. Med 
detta synsätt står relevansfrågorna i fokus såväl vid tillkomsten 
av projekt som under projektens genomförande samt vid ut-
värderingen. Detta innebär att CKS eftersträvar att: 

– planera FoU-projekt i samverkan med kommunala 
företrädare

– samfinansiera FoU-projekt tillsammans med kommunala 
företrädare

– bedriva en aktiv kontaktverksamhet genom seminarier, 
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kommun besök, kontaktdagar, etc. i anslutning till alla 
projekt som finansieras av centrumbildningen

– utvärdera forskningsprojekt med hjälp av kommunal 
expertis

Av universitetsadministrativa skäl är centret anknutet till en värdinstitution 
inom universitetet, men vilken denna är har varierat under årens lopp. En 
första utvärdering av verksamheten pekade på vikten av att stärka den fasta 
kansliorganisationen, och öka anknytningen av forskarutbildade till detta och 
pekade ut CKS som en positiv modell för lärosätenas arbete med sin samver-
kansuppgift (Blomgren, Brorström och Pettersson 1999). Också senare har 
CKS pekats ut som en unikt innovativ organisation i detta avseende (Edquist 
och Sjögren 2001; SOU 2003: 90; Mörck 2008). Ersättaren för den förste, 
universitetsbaserade föreståndaren för CKS hämtades från dåvarande kom-
munförbundet under 1999–2000, och förblev föreståndare under den här stu-
derade perioden ända till hösten 2009 då han på grund av sjukdom plötsligt 
måste lämna verksamheten. En tillförordnad, universitetsanställd föreståndare 
verkade sedan under 2010. 

Under perioden har CKS också kommit att få en särskild status som cen-
trumbildning inom universitetet, ”av rektor särskilt inrättat centrum för forsk-
ning och utveckling vid Linköpings universitet”, med en egen instruktion (dnr 
LiU-2010-01679). I denna senaste version är uppdraget formulerat som:

– främja framväxten av kommunforskning av hög vetenskaplig kvalitet
– stödja forskningsmiljöer inriktade på kommunforskning
– utveckla olika former av samverkan mellan forskning och kommunalt/

regionalt utvecklingsarbete
– utveckla formerna för lärande och kompetensbyggande för politiker och 

tjänstemän
– skapa och upprätthålla mötesplatser mellan forskare och praktiker inom 

de kommunala och regionala verksamhetsfälten
– initiera och stödja framväxten av en lokal forsknings- och 

utvecklingspolitik.
CKS kom att bli den arena där samtliga aktörer möttes för att gripa sig an 
det krav – som kom från flera olika håll – att driva FoU-arbete med skola och 
utbildning i fokus, på ett nytt sätt, inte minst på grund av den tilltagande ka-
raktären av detta som ett centralt politikområde (Andersson 1999: 45). Detta 
hade också tagits upp av CKS:s styrelse (Eklund, personlig kommunikation) 
som ett viktigt område att inrikta mer verksamhet på, eftersom  ansvaret för 
skola och utbildning utgör en sådan stor del av den kommunala verksamheten. 
Kort sagt framstod behovet av lokalt och regionalt utvecklingsarbete för skola/
utbildning baserat på FoU som både angeläget och eftersträvansvärt. Den för-
ändrade statliga styrningens inriktning på kunskapsbaserad kvalitetsutveckling 
hade på ett mycket tydligt sätt pekat ut detta som en angelägen uppgift, vilken 
också fick ett allt tydligare genomslag i kommunal skolpolitik (Nytell 2006: 
139–141) och även regionalt. 
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Genomförandet av Skolverkets nationella KVAL-, senare Q-projekt, och 
verksamheten med utvecklingsdialoger som fokuserade kommunernas kvali-
tetsredovisningar, inom regionen hade belyst behovet av systematiskt lokalt 
och regionalt utvecklingsarbete.7 Det hade lett till en bredare diskussion om 
vilka kunskapsbehov som förelåg hos skolhuvudmännen för att lyckas med att 
initiera eller stödja redan inlett systematiskt kvalitetsarbete. Dessutom kom 
frågor om vilken typ av kompetensutveckling som behövdes för yrkesverk-
samma inom utbildningssektorn upp i anslutning till den diskussionen. Verket 
började också, tydligt följande utvecklingen inom EU och OECD, utveckla 
olika system av kvalitetsindikatorer och skattningsskalor i syfte att användas 
vid undersökning och granskning av utbildningsverksamhet, helt i enlighet 
med en internationell trend som i ökande utsträckning uppmärksammar ef-
fektiviteten i utbildningssystemen. 

Linköpings universitet – den lokala akademiska kontexten
Linköpings universitets ursprung ligger i tekniska utbildningar (framför allt 
civilingenjörsutbildning) som inrättades i slutet av 1960-talet, men univer-
sitetet omfattar idag också medicinsk fakultet (Hälsouniversitetet) och filo-
sofisk fakultet. Inom den senare byggdes forskningsområden upp mångdis-
ciplinärt framför allt inom den så kallade Temainstitutionen, och tvärveten-
skaplig forskning definierades under lång tid som ett kännetecknande drag 
för Linköping. Börjessons (2007) analys av svenska universitet och högskolor 
pekar ut Linköpings universitet som likt de traditionella universiteten (Lund, 
Uppsala m.fl.) i sitt utbildningsutbud, men de facto i relation till variabler 
som socialt ursprung, nationell härkomst och kön rekryterande enligt samma 
mönster som de regionala mindre före detta högskolor som nyligen fått uni-
versitetsstatus (Växjö, Örebro m.fl.). 

På ett övergripande plan har Linköpings universitets formuleringar kring 
samverkan och dess organisering, ur lokal forskningspolitisk synvinkel tidigare 
studerats av Sandström (1999). Slutsatserna var att Linköpings universitet se-
dan sin tillkomst framhävt samverkan med omvärlden som ett av sina särdrag, 
och att detta starkt präglar universitetets självbild och historieskrivning. Att 
hantera kravet på samverkan kan då tänkas vara lättare än för ett mera tradi-
tionellt uppbyggt universitet. År 2000 kom ett rektorsdokument (Linköpings 

7 Författaren medverkade inom Skolverkets dialoger som undervisningsråd, innan 
övergången till verksamhet vid CKS. Påståendet att kunskapsbehoven hos skol-
huvudmännen kom i fokus på ett nytt sätt baseras på erfarenheterna som gjordes 
som undervisningsråd, och deltagandet i diskussioner med skolhuvudmännens 
politiska ledning och förvaltningsledningar under denna process.
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universitet 2000) som också diskuterade samverkan, och bland annat uttryckte 
stora förhoppningar på att universitetet skulle kunna vara en bidragande aktör 
i ”fortbildning av lärare” och skolutveckling (s. 10, 26–27) med Östsam som 
en särskilt viktig medaktör.

Som en följd av det på nationell nivå formulerade samverkansuppdraget 
finns det på den lokala nivån, alltså inom varje universitets och högskolas 
organisation, formuleringar kring hur detta skall omsättas i den egna orga-
nisationen. I policydokument för Linköpings universitet (”Linköpings uni-
versitet i samverkan med det omgivande samhället – ett handlingsprogram” 
och ”Affärspolicy för uppdragsbaserad forskning och utbildning”) behandlas 
samverkansuppdraget någorlunda utförligt. I dessa dokument slås fast att uni-
versitetet är positivt till samverkan med näringsliv och samhälle; att samverkan 
ses som en dubbelriktad process och skall vara en integrerad del av utbildning 
och forskning. Universitetet pekar också på vad som kallas en lång tradition av 
nära samverkan med bland annat vård, skola och industri.

I dokumenten utpekades som mötesplats för samverkan sedvanligt definie-
rad FoU inom den befintliga organisationen, med undantag för vad som görs 
inom den samlade uppdragsverksamheten inom universitetet. När det gäller 
den sistnämnda verksamheten var då en av vice-rektorerna särskilt ansvarig 
för det systematiska arbetet med att utveckla samverkan (se senare avsnitt för 
beskrivning av uppdragsverksamheten vid Linköpings universitet och dess då-
varande organisering i ULiU). Man anger att ett så kallade dialogbaserat för-
hållningssätt skall karakterisera förhållandet mellan universitet och omgivande 
samhälle. Som särskilt viktiga inslag i utbytet med det omgivande samhället 
lyfts följande fram:

information om forskning och utbildning, rekryteringsinsatser 
genom utökade kontakter med skolor i syfte att tidigt fånga 
upp ungdomars intresse för fortsatta studier, utökad fort- och 
vidareutbildningsverksamhet och slutligen, kunskapsutveck-
ling i samverkan. Denna sista punkt är emellertid inte närmare 
utvecklad. Vad man gör är att utfästa en ansträngning i avsikt 
att utveckla dialog med nya parter vilket kan tolkas som en 
strävan att kvantitativt utöka mängden samverkanspartners.

Ytterligare belysningar ges i dokumentet ”Linköpings universitet i regional 
samverkan” (2003). Häri målas mot en bakgrund av ökande krav på effek-
tiva innovations- och lärprocesser en tydligare utmejslad roll för universitetet 
som en regionalpolitisk aktör med ett en tydlig uppgift att medverka till en 
omvandling av samhället genom samverkansuppgiften. Skriften pekar på att 
samverkan mellan universitet och partners förväntas generera ett ömsesidigt lä-
rande som kan komma regionen tillgodo. Den arena som utpekas som central 
för detta är universitetets uppdragsverksamhet, senare en del av Avdelningen 
för externa relationer, och dess satsning på att utveckla regional samverkan 
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kring så kallade regionala kontaktsekretariat, modellerade efter amerikansk 
före bild.8

I dokumentet ”Gränsöverskridandets idé i praxis – forskningsstrategi, LiU 
2005–2008” finns ytterligare några formuleringar av intresse. Universitetet be-
skriver sig i detta som en ”ung” institution med en stark tradition av samver-
kan med det omgivande samhället. Man skriver också att universitetet 

är ett bra exempel på vad som kallas kunskapsproduktion i 
”mode 2”, det vill säga kunskapsproducerande i nära inter-
aktion med omvärlden och med ett nära samspel med och 
ömsesidigt kunskapsflöde mellan olika former av nyfikenhets-
baserad forskning … LiU är en central aktör i det regionala 
innovationssystemet, men också en viktig aktör i ett nationellt 
och internationellt perspektiv. Vi visar i det följande hur detta 
system ytterligare kan stärkas för att stimulera ett kunskaps-
baserat nyföretagande och entreprenörskap inom både privat 
och offentlig sektor (s. 1). 

Detta blir också föremål för diskussion i ett särskilt avsnitt (s. 13–14) som 
behandlar universitetets roll i innovationssystemet, där man skriver att sam-
verkan måste vara en integrerad del av universitetets kärnprocesser bland annat 
genom en egen utveckling av stöd till arbete enligt ”triple-helix”-modellen. 
Bland de områden, baserade på universitetets forskning och utbildning, som 
pekas ut som tänkbara grogrunder för entreprenöriell verksamhet finns bland 
annat utbildningsvetenskap vid sidan av den mängd exempel av mera traditio-
nellt slag som på andra håll förs fram i skriften (s. 3).

Campus Norrköping utpekas som särskilt viktig mötesplats för samverkan 
med omgivningen (s. 12) och slutligen innehåller avsnittet om arbetet med 
forskningsinformation en förnyad utfästelse att utveckla och fördjupa dialogen 
med det omgivande samhället (s. 20). Till Högskoleverket (2004: 45) rap-
porterade också Linköpings universitet att universitetsledningen lade ner en 
stor andel av sin arbetstid i externa kontakter som ansågs vara inriktade på 
nätverksbyggande för ökad samverkan, och Högskoleverket (2008) återger ett 
flertal utsagor från universitetet om dess framträdande samverkansarbete. 

I forsknings- och utbildningsstrategin 2009–2012 (Dnr LiU 502/07-60) 
framhålls åter universitetet som bärande på en tradition av samverkan med 
omgivande samhället, via ”okonventionella vägar” och fungerande enligt de 
så kallade ”mode 2”-idéerna, och att det karakteristiska för forskningen vid 

8 Regionala kontaktsekretariat beskrivs i skriften på följande sätt: kommuner/regi-
onen erbjuds en egen kontaktperson som skall förbättra och förenkla tillgången 
till kunskap, bygga broar mellan universitet och region, erbjuda kontaktytor och 
mötesplatser, strategiskt koordinera och vidareutveckla befintligt samarbete och 
utveckla nytt samarbete, samt en mängd fördelar i samarbete med bland andra 
universitetets KarriärCentrum. 
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universitetet är dess kombination av vetenskaplig och samhällelig relevans 
(s. 5). Strategin syftar till vidareutveckling av universitetets roll i den regio-
nala utvecklingen och att: ”fokusera på att utveckla en tydlig, lättillgänglig, 
effektiv och bärkraftig samverkansstruktur som stöd för ökad kunskapsutveck-
ling, innovationsförmåga, kommersialiseringskapacitet och tillväxt i regionen” 
(s. 8). Vidare utpekas universitetet forskningsmiljöer inriktade på dels livslångt 
lärande, dels läsande som väl lämpade att stå som mottagare av nationella sats-
ningar på kunskapsutveckling. Handlingsprogrammet avseende universitetets 
samverkan med det omgivande samhället betonar att universitetet har en lång 
tradition av ”organiskt” organiserad samverkan inom sektorerna vård, skola 
och industri och att centrumbildningar inriktade på detta arbetar parallellt 
med den gemensamma uppdragsverksamheten vid Linköpings universitet, 
ULiU. I detta senare dokument utpekas fyra områden som särskilt i behov av 
ytterligare utvecklingsinsatser; utbildnings- och forskningsinformation till en 
bred allmänhet, tätare dialog med skolan, kompetensutveckling i arbetslivet 
och kunskapsutveckling i samverkan. Vad gäller den andra punkten avser detta 
rekryteringsinsatser och kontakter med de gymnasier från vilka nya studenter 
skall rekryteras, inte uttryckligen skolanknutet (i meningen praxisanknutet) 
eller FoU-arbete med relevans för utbildningssektorn. 

Benner (2009: 82–86) karakteriserar sammanfattningsvis Linköpings 
universitets forskningspolitiska strategier och interna organisationsutveckling 
under 2000-talet som präglade av försök att åstadkomma starkare maktkon-
centration till ledningsnivån och ändrad balans mellan institutioner, fakulteter 
och ledning (se också Linköpings universitet 2000); men påpekar också att 
dess retorik avseende sin innovativitet och excellens och sin roll i ett regionalt 
innovationssystem inte avviker från den vanliga bland samtliga svenska läro-
säten. 

Då konkretiseringen av det regionala utvecklingsarbetet 1999 skulle ske 
organiserades Linköpings universitets samverkan genom att ett vicerektors-
uppdrag inrättats med särskilt ansvar för samverkansuppgiften (eller som den 
ofta betecknats, den tredje uppgiften), vid det som då hette den gemensam-
ma uppdragsverksamheten vid Linköpings universitet, ULiU. I universitetets 
verksamhetsberättelse från år 1999 skrevs att CKS hade ett särskilt ansvar för 
forskning, utvecklingsstöd, utbildningar samt utvärderingar som på skilda 
sätt berör den kommunala verksamheten, med inriktning bland annat på 
skolfrågor och regional utveckling. Under året hade också universitetet tagit 
fram en speciell handlingsplan för att stärka samverkan, med fyra huvudin-
riktningar: Utbildnings- och forskningsinformation till en bred allmänhet, 
En tätare dialog med skolan, Kompetensutveckling och livslångt lärande och 
Kunskapsutveckling i samverkan. 

Inom ULiU fanns sedan tidigare två enheter med uppdrag som på ett di-
rekt sätt anknöt till det uppdrag som nu delvis också kom att läggas på CKS. 
Dessa två var dels Centrum för skolutveckling (CSU), dels Centrum för kom-



42

petensutveckling (CKU). Av verksamhetsberättelsen som nämnts ovan framgår 
att dessa bedrev verksamhet som kunde ses som kompletterande, eller konkur-
rerande, med det regionala FoU-arbete som skulle sättas igång vid CKS, med 
särskild inriktning på skola och utbildning, då formuleringarna av verksamhe-
ternas uppdrag överlappade varandra. Därtill kom den omfångsrika kontakt-
verksamhet som fanns etablerad via både enskilda institutioner engagerade i 
lärarutbildningen, och enskilda forskare/lärare (till exempel i form av bisysslor 
och uppdrag dessa åtog sig som fristående konsulter mot arvode). Under pe-
rioden kom också ULiU att byta namn och organiseras om till Avdelningen för 
Externa Relationer, och till denna följde det samverkansuppdrag kring olika 
typer av uppdragsverksamhet som vid inledningen av den period som studeras 
här befann sig inom ULiU. Denna i sin tur avvecklades under 2009. Vidare 
tillträdde en ny vicerektor inom ULiU, som under flera år också satt med i 
CKS:s styrelse. När hon lämnade sin post följde flera chefsbyten inom det som 
då blivit Avdelningen för Externa Relationer, men ingen av dessa senare chefer 
satt med i CKS:s styrelse.

Processen – tidpunkter, beslut, händelser, aktörer

1998–1999 En samorganiserad utvecklingsverksamhet formas
Partsgemensam verksamhetsidé skrevs fram (dnr LiU 1400/98-10, se också 
Axelsson 1999: 45) av kommunerna via Östergötlands kommunförbund, fö-
regångare till regionförbundet Östsam (Björn Eklund, Kerstin Mohall) och 
Linköpings universitet (Ulf Sandström, som då var föreståndare för CKS, 
Annika Rannström, Jan-Erik Hagberg). Enligt Eklund och Hagberg (muntlig 
kommunikation) byggde lösningen bland annat på att kommunföreträdarna 
via kommunförbundet tydligt klargjort att man inte ville separera det FoU-
arbete som berörde skola och utbildning från annat kommunrelevant FoU-ar-
bete kanaliserat via CKS. Kommunerna betonade alltså sitt behov av en sam-
manhållen förmedlande länk till universitetet. På så vis avviker organisationen 
från det som var den gängse inom flera andra lärosäten där endast lärarutbild-
ningen som yrkesutbildning involverats i samverkansuppdraget som resulterat 
i organisering av ett regionalt utvecklingscentrum.

Lärarutbildningen vid Linköpings universitet var vid denna tidpunkt inne 
i en process då den blivit en del av universitetet i stället för en separat organise-
rad verksamhet. Även rumsligt samlokaliserades lärarutbildningen till univer-
sitetsområdet efter att tidigare haft egna lokaler utanför universitetets campus-
område. Ett stort antal institutioner vid universitetet var på olika sätt inblan-
dade i lärarutbildningen, som är en av de största yrkesinriktade utbildningarna 



43

vid universitetets filosofiska fakultet. 1997 hade man vid Campus Norrköping 
startat den nya lärarutbildningen, och inom ramen för denna hade universi-
tetet knutit till sig kommunanställda så kallade mentorer och etablerat olika 
egna direktkontakter med kommuner (Nämnden för utbildningsvetenskap 
Verksamhetsberättelser 2001, dnr LiU 156/01-10).

Universitetsinternt formulerades en PM av Hagberg, då chef för Filosofiska 
fakultetskansliet vilken klargör hur Linköpings universitet under en treårspe-
riod skulle driva funktionen ”regionalt utvecklingscentrum”. Nämnden för ut-
bildningsvetenskap (se mera om denna i kapitlet om olika aktörer inblandade i 
processen) hade ännu inte bildats eftersom universitetet visavi Högskoleverket 
länge vidhöll att ett särskilt ledningsorgan motsvarande fakultetsnämnd och 
-styrelse för området utbildningsvetenskap inte behövde inrättas.9 Regionalt 
Utvecklingscentrum vid LiU definieras som: koordinatorsfunktionen vid CKS 
tillsammans med den forskarskola i pedagogiskt arbete som är under bildande, 
samt dess styrelse. En första rekryteringsprocess inleddes inriktad på att hitta en 
person som skulle knytas till CKS med uppdrag enligt ovanstående. Den av-
bröts emellertid eftersom den inte lett till att den typ av sökande man önskade 
hade anmält intresse för tjänsten (Eklund, personlig kommunikation). En ny 
formulering gjordes av tjänstebeteckning och arbetsuppgifter i tjänsten, som 
återigen ledigkungjordes i december 1999. Tyngdpunkten i beskrivningen av 
uppdraget låg i att skapa kommunikation och långsiktighet genom att bygga 
kontakter åt olika håll kring följande angöringspunkter: kompetensutveckling 
för yrkesverksamma i kommunerna i stort, relevant forskning för utbildnings-
sektorn och skolutveckling, och lärarutbildningen som yrkesutbildning. Som 
partners inom universitetet pekades delar av universitetets uppdragsverksam-
het och samtliga institutioner engagerade i lärarutbildning och lärande mer 
allmänt ut, och som externa partners kommunerna, landstinget och de statliga 
utbildningsmyndigheterna. 

I april 2000 anställdes en FoU-koordinator för en treårig försöksperiod, 
ansvarig för att inleda arbetet och rekryterad utifrån en kravprofil som åter-
finns i utlysningen av tjänsten (kungörelse daterad 1999-12-30). Arbetet be-
stod av projektarbetet/uppdraget 80 % och 20 % tid för egen forskning. Detta 
återspeglade dels verksamhetsidén, dels CKS:s unika förutsättningar som sam-
verkansenhet med självständig styrelse, samt egen program- och FoU-verk-
samhet. FoU-koordinatorn adjungerades omgående till CKS:s styrelse som 
kansliföreträdare tillsammans med föreståndaren. FoU-koordinatorn adjung-
erades också till styrelsen för forskarskolan i pedagogiskt arbete under upp-
byggnaden och i avsikt att samlokaliseras med denna (enligt verksamhetsidén 

9 Enligt SOU 2008: 109, s. 107–108 utgjorde kravet från statens sida på lärosätena 
att inrätta ett särskilt organ med ansvar för lärarutbildningen en ”extraordinär 
lösning” på frågan om hur någon grad av enhetlighet inom och styrbarhet av 
lärosätenas hantering av lärarutbildningen skulle kunna åstadkommas. 
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som nämnts ovan) inom ramen för ett kansli. Föreståndaren och FoU-koordi-
natorn ansvarade för kansliverksamheten vid CKS, beredning av ansökningar 
om forskningsmedel, administration av projekt förlagda till CKS, och alla i 
övrigt förekommande arbetsuppgifter inom kansliet. CKS var inordnat un-
der Institutionen för tema, den tvärvetenskapliga institutionen framför andra 
inom universitetsorganisationen. På kommunsidan fanns det varierande för-
utsättningar för att arbeta med forsknings- och utvecklingsfrågor inom den 
utbildningssektor kommunerna som huvudmän ansvarade för. Vissa kommu-
ner hade egna, inomkommunala organisationer för detta, med särskilda tjäns-
temän som utvecklingsledare, medan det inom andra kommuner över huvud 
taget inte hade lyfts fram som ett utpekat område. Skolutveckling, liksom ut-
vecklingsfrågor för utbildningssektorn i stort, hanterades exempelvis av enskil-
da skolledare, förvaltningspersonal med sakkunnigfunktioner eller pedagoger. 
Bland de synpunkter på behov och önskemål kring det kommande gemensam-
ma arbetet framfördes från kommuner att man önskade få en mer samlad bild 
av vad universitetet kunde erbjuda och behövde diskutera detta i förhållande 
till de möjligheter som gavs i avtal mellan skolhuvudmännens arbetsgivaror-
ganisationer och lärarnas fackliga organisationer (Rigné Minnesanteckningar 
2000-05-09, Stärner 2001-06-07) som ett inslag i kompetensutvecklingen hos 
yrkesverksam skolpersonal. 

Parallellt med detta fattades ett rektorsbeslut (Beslut dnr LiU 441/00-10) 
att inom den dåvarande gemensamma uppdragsverksamheten ULiU inom 
universitetet lägga ner Centrum för skolutveckling (CSU), med motiveringen 
att en del av detta centrums uppgifter förts över på de institutioner som an-
svarade för lärarutbildningen samt det långsiktiga kontaktarbete som byggdes 
upp inom CKS.

När det särskilda organet för utbildningsvetenskap skapats, adjungerades 
FoU-koordinatorn till detta. I övrigt vidtog en uppbyggnad av verksamhet 
vilket avsatte en mängd aktiviteter vilka dokumenterats utförligt i CKS:s verk-
samhetsberättelser 2000–2003. Inriktningen är enligt de beställningar som re-
gionförbundet Östsam/kommunerna å ena sidan, å andra sidan universitetet 
lagt i uppdraget: arena- och nätverksbyggande, FoU-initiering och spridning, 
samverkan med viktiga nationella och lokala aktörer, och kompetensutveck-
ling/lärande. Någon fysisk samlokalisering av FoU-koordinatorn (administra-
tivt knuten till CKS) till den övriga verksamheten inom forskarskolan i det 
nybyggda så kallade Key-huset på campusområdet där forskarskolan i pedago-
giskt arbete lokaliserats, och det som skulle bli kansliet för utbildningsveten-
skap, skedde dock inte. Detta hade varit den ursprungliga planen för att åstad-
komma en vardaglig gränsöverskridande kontakt över organisationsgränserna 
inom universitetet.

Bland de arbetsuppgifter som genomfördes under denna period fanns bl.a. 
en översikt och uppdatering av universitetets information om skol- och ut-
bildningsrelevant forskning ämnad för kommunbaserade användare. Öppna 
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liksom riktade seminarier som hölls baserades på det av CKS finansierade 
lokala och regionala FoU-arbetet med relevans för utbildningssektorn, med 
medverkande från flera institutioner och forskningsmiljöer. Det gällde frågor 
inom samtliga skolformer, liksom också mer övergripande styrningsfrågor, in-
flytande från föräldrar och elever inom skolan, med mera (se Appendix för 
en överblick av de aktuella projekten). FoU-koordinatorn anordnade en serie 
möten inom universitetet för att diskutera det förändrade utvecklingsuppdrag 
som nationella skolmyndigheter hade fått och vad detta kunde tänkas få för 
konsekvenser, i termer av efterfrågad kunskapsutveckling med medverkan från 
universitetet. CKS deltog också i ett flertal institutionsövergripande möten i 
olika forskningsmiljöer för att diskutera initiativ till forskningsprojekt, och 
utarbetande av konkreta ansökningar om forskningsmedel till kommunalt 
förankrade projekt hos de nationella forskningsfinansiärerna. Bland de pro-
jektidéer som ventilerades återfanns värdegrund, etik och demokrati i skola/ut-
bildning som ett av de mer framträdande, liksom specialpedagogiskt inriktad 
forskning av olika slag, ofta centrerad kring läs- och skrivutveckling. 

Ett stort nationellt utvecklingsprojekt, ”Attraktiv skola”, pågick 2001–
2006 med syftet att öka läraryrkets attraktivitet och stärka kvaliteten i skolan. 
En bärande tanke i vilka medel som skulle åstadkomma detta var också genom 
en ökad samverkan mellan universitet/högskola och skolhuvudmän. En stor 
kommun inom regionen var engagerad inom detta projekt, och CKS anordna-
de mötesplatser mellan denna kommuns projektansvariga, och forskare inom 
universitetet, samt medverkade med metodstöd till enskilda projekt. En viktig 
arbetsform som etablerades genom projektet var nätverksarbete, på alla nivåer 
(Gustafsson 2006; Myndigheten för Skolutveckling 2007). Målet att genom 
projektarbetet etablera nya kontakter med lärosätet kunde inte realiseras lokalt 
eftersom forskare från universitetet avböjde vidare medverkan i projektet. I 
sin avrapportering till regeringen konstaterar Myndigheten för Skolutveckling 
att det sannolikt också berodde på att lärosätena var fullt upptagna med att 
etablera den nya lärarutbildningen (MSU 2007: 16–17). Att det nationella 
projektet ledde till ett ökat kunskapande i samverkan mellan lärosäten och 
praktiker, alltså bidrog till den innovativa organiseringen av samverkanskon-
takter som varit önskvärt, verkar alltså inte helt klart. Att projektet däremot 
bidrog till regional och lokal skolutveckling ansågs ha visats (MSU 2007: 25). 

Likaledes hölls återkommande skol- och utbildningspolitiska seminarier 
med politiker och tjänstemän på ledningsnivå utöver den allmänna dialog-
verksamhet som CKS bedrev, där skola och utbildningsfrågor undantagslöst 
dök upp som ett viktigt tema och tog stort utrymme. Under de kommunbesök 
som föreståndaren, FoU-koordinatorn och den så småningom tillsatta profes-
sorn vid CKS gjorde, var den kommunala verksamheten i relation till olika 
skolformer och de nationella kraven på skolhuvudmännen så gott som alltid en 
diskussionspunkt. Området inkluderades också på flera av de kommunforsk-
ningsdagar som traditionellt arrangerades av CKS en gång per år. På grund av 
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CKS:s speciella ansvar att arbeta med FoU, inte grundutbildning, och gente-
mot ledningsnivåerna i kommunerna kom aldrig frågor om den verksamhets-
förlagda utbildningen (VFU) inom lärarutbildningen att inkluderas i arbetet, 
utan dessa sköttes av lärarutbildningen och dess programstudierektorer m.fl. 
i direktkontakt med kommunerna. Detta avviker från en typ av arrangemang 
som varit vanligt inom andra lärosäten, att knyta ihop uppdraget att fungera 
som regionalt utvecklingscentrum med det operativa ansvaret för anordnande 
av VFU inom lärarutbildningen och definiera detta som ”samverkan” med 
kommunerna.10 

Ledningen för lärarutbildningen vid Linköpings universitet återkom dock 
regelbundet med frågan till kommunerna om VFU:n, framför allt dess finan-
siering (se exempelvis Ernestam, Magnusson 2002-03-17, 22). Internt inom 
universitetet diskuterades med lärarutbildningens ledning skolhuvudmäns 
behov av kunskapsutveckling lämpligt att kanalisera exempelvis via examens-
arbeten inom olika pedagogiska yrkesutbildningar. Studierektorer och andra 
med ansvar för dessa moment bjöds av CKS regelmässigt med på träffar med 
kommunerna för att diskutera behoven av sådana insatser.

Behovet av kompetensutveckling för redan anställda kom i stor utsträck-
ning att diskuteras i relation till två saker. Den första av dessa var de statliga 
satsningarna på särskild lärarutbildning (SÄL) och kompletterande lärarutbild-
ning (KUT) för personer som redan var anställda som lärare i kommunerna 
men av olika skäl saknade lärarexamen från en svensk lärarutbildning. Trots 
överläggningar med universitetet under 2001 (baserade på de möten Svenska 
Kommunförbundet och Skolverket anordnat under året med samtliga läro-
säten med en regional utvecklingsenhet inbjudna) om vikten av att satsa på 
utveckling av denna typ av insatser, kom lärarutbildningen vid Linköpings 
universitet inte med bland de utbildningsanordnare, tolv universitet och hög-
skolor i samverkan, som av Skolverket utsågs att hantera KUT. Det föranledde 
CKS och utbildningsledningen för lärarutbildningen vid filosofiska fakulte-
tens kansli att gemensamt kontakta de näraliggande lärosäten som fick uppdra-
gen för att utröna om man kunde samverka kring detta för att underlätta för 
boende i Östergötland som alltså fick studera på distans i antingen Jönköping 
eller Stockholm (Ernestam och Rigné, LiU dnr 836-01/40), dock utan att 
detta resulterade i några konkreta överenskommelser. En svårighet att internt 
komma vidare i arbetet visade sig också i att enskilda individer knutna till 
lärarutbildningen tog direkta kontakter med skolhuvudmännen och erbjöd 

10 Grundtanken bakom den verksamhetsförlagda utbildningen var att denna skulle 
ge studenterna praktiskt baserade kunskaper som kunde ”återföras” in i lärarut-
bildningen, alltså en kunskapsutvecklingsprocess med sin bas i den vardagliga 
yrkesverksamheten i stället för i den akademiska utbildningen – i likhet med vad 
gäller andra delar av samverkansuppdraget och dess former, föreskrev dock inte 
Lärarutbildningskommittén 1997 exakt hur denna samverkan skulle ordnas (se 
vidare SOU 2008: 109, s. 395–398). 
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sina tjänster som fristående konsulter att engagera på uppdragsbasis, i samma 
ärende, enligt muntliga uppgifter som kom CKS till del från de kommunala 
utbildningsförvaltningarna. 

Det andra skälet hade att göra med en omständighet som också ledde till 
svårigheter att gemensamt samverka kring utformning av kompetensutveck-
ling för pedagogiskt verksamma. SÄL- liksom KUT-projekten byggde på att 
utbildningen skulle genomföras som distansutbildning i stor utsträckning. 
Vid denna tidpunkt var universitetets policy att inte satsa på uppbyggnad av 
distansutbildning. Frågan kom regelbundet upp vid ett flertal överläggningar 
mellan kommuner, regionförbund och universitet där CKS medverkade, men 
avancerade inte mot någon lösning som tillfredsställde alla parter. 

Universitetet stod fast vid sin ståndpunkt att i dess egenskap av ett brett 
programuniversitet med riksrekrytering av ungdomsstudenter som sitt huvud-
sakliga mål, fanns inga strategiska skäl att satsa på utveckling av utbildning 
som i första hand skulle distribueras på distans och deltid till vuxna yrkesverk-
samma ute i kommunerna inom regionen. I argumentationen refererades dels 
till att universitetet fyllde sina platser inom utbildningsprogrammen genom sin 
policy att rekrytera nationellt och inte lokalt, dels till att universitetet tyckt sig 
få alltför få sökande till de utbildningar (som till exempel magisterutbildningar 
med pedagogisk inriktning) som utformats tidigare i enlighet med avnämares 
önskemål för att ge möjlighet till kvalificerad påbyggnadsutbildning för yr-
kesverksam skolpersonal. Universitetet ansåg att utbudet av fristående kurser 
borde räcka till för att tillgodose individuella behov av ämnesinriktad fortbild-
ning, exempelvis. Universitetsföreträdare hävdade också att man hade ”dåliga 
erfarenheter” av att utforma utbildningar enligt kommunala önskemål. Med 
detta avsågs risken att hamna i en situation med flera platser inom en grund- 
eller magisternivåutbildning som inte fick några sökande, och därmed ledde 
till förluster i stället för inkomster för universitetet. Det fanns med andra ord 
inga förutsättningar att realisera de önskemål om kompetensutveckling och 
påbyggnadsutbildning i de former skolhuvudmännen såg som angelägnast. 

2002–2003 En övergångsfas
Det gemensamma åtagandet kring ett regionalt utvecklingscentrum var ett 
försöksprojekt, och under 2002 blev det allt mer akut att fatta ett beslut om 
projektets ut- eller avveckling. CKS:s föreståndare hade ett flertal kontakter 
med dåvarande ordföranden i Områdesstyrelsen för Utbildningsvetenskap, 
samt utbildningsledarna vid kansliet, angående detta. Universitetet ansåg sig 
ha tillräckliga kontakter med kommunsektorn genom att allmänrepresen-
tanterna i den nya Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap som hämtats 
från kommuner, och samorganisation av verksamheten med CKS ansågs där-
för överflödig. Vid försöksperiodens slut klargjordes att utbildningsvetenskap 



48

ville ha ett separat ansvar för lärarutbildningens kontakter med kommuner-
na, och avsluta det gemensamma åtagandet ”regionalt utvecklingscentrum”. 
Lärarutbildningen och dess organ har alltså från och med projekttidens utgång 
i december 2002 helt egen och fristående kontakt-/RUC-verksamhet orga-
niserad via avdelningen för externa relationer, enskilda institutioner och via 
kansliet för utbildningsvetenskap. Inom kansliet gjordes också en inventering 
av olika forskningsmiljöer som kunde tjäna som resurs för utveckling av det 
nya området utbildningsvetenskap (Sundkvist 2003-09-29). Den gemensamma 
RUC-funktionen upphörde alltså vid årsskiftet 2002/2003 inom Linköpings uni-
versitet. 

En utbildningsledare vid kansliet för utbildningsvetenskap skrev som 
kommentar:

Våra institutioner inom LiU har ju en stark autonom ställning 
och vill sköta sina affärer på egen hand. En koppling mot fa-
kultet och program vill man undvika och det försvårar ju, och 
kanske tom omöjliggör en centralare hantering. Programmen 
kör ju också de sitt race, men då utifrån sina specifika pro-
grambehov. Programmen äger ju inte heller personalfrågan. 
Institutionerna är de starka! (Ernestam, 2003-09-22)

Situationen inom universitetet avseende lärarutbildningen under perioden 
var också komplicerad i en mängd olika avseenden, vilket visas inte minst av 
verksamhetsberättelser som inkom till Nämnden för utbildningsvetenskap. En 
programstudierektor beskriver detta på följande vis: 

Omställningen från den lokalt initierade Nylub (nya lärar-
utbildningen) till det av centrala styrdokument formade 
Lärarprogrammet har varit den allt överskuggande arbetsupp-
giften för programledningen under verksamhetsåret 01 … 
Reformarbetet är nu inne på sitt femte år och fortfarande ser 
vi inte vägs ände. Denna något svårhanterliga situation till-
sammans med bristen på kontinuitet i samarbetet med fa-
kultets- och nämndnivå framstår utifrån programledningens 
horisont som de mer bekymmersamma delarna i program-
arbetet. Oklarheter beträffande legitimitet och ansvarsnivåer 
har inneburit en onödig fördröjning av programmets reform-
arbete. Under våren 01 fungerade inte Reformutskottet som 
nödvändigt stöd för fortsatt reformarbete på grund av att en 
ny nämnd skulle inrättas i april. Den nya nämnden konsti-
tuerades i juli och träffades första gången i september. Under 
hösten stod det klart att en ny nämnd med ny ordförande 
skulle ta över ansvaret inför verksamhetsåret 02. Detta inne-
bar bland annat att den sedan hösten 00 planerade omställ-
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ningen av ledningsorganisationen fördröjdes, vilket har fått 
konsekvenser för Lärarprogrammets innehåll och utformning 
… När nu lokalfrågan är löst på ett tillfredsställande sätt och 
all verksamhet är förlagd på Campus, kan studenternas för-
kunskaper och lärarnas professionella kompetens tillsammans 
med tidsresursen för undervisning betraktas som de viktigaste 
förutsättningarna för att upprätthålla hög kvalitet i utbild-
ningen … Beträffande lärarnas kompetens kan sägas att det 
paradoxalt nog förhåller sig så att lärarutbildningens ökade 
forskningsanknytning i form av ökade forskningsanslag på 
kort sikt innebär försämrad kvalitet avseende lärarkompetens 
i utbildningen … i förhållande till studenternas vetenskapliga 
skolning måste det betraktas som en kvalitetsförsämring. Vid 
en återblick på verksamhetsåret 2001 framstår den fortsatta 
utlokaliseringen av lärarutbildningsuppdraget till ämnesinsti-
tutionerna som den viktigaste och mest utmanande arbetsupp-
giften … Programmets forskningsanknytning … sker i form 
av kursinnehåll … samt utbildningens koppling till forskar-
skolan i Pedagogiskt arbete. Kopplingen under året får dock 
enbart betraktas som en formell möjlighet att gå vidare till 
forskarstudier. Något konkret samarbete mellan forskarskolan 
och grundutbildningen förekom inte. (Magnusson, 02-05-03, 
i Nämnden för utbildningsvetenskap Verksamhetsberättelser 
2001, dnr LiU 156/01-10)

Förhållanden som de som redogörs för i den ovan citerade skrivelsen, påverkar 
givetvis förutsättningarna att samverka kring ett regionalt utvecklingsuppdrag 
negativt. Andra pedagogiska utbildningar var i vissa fall under avveckling un-
der perioden. Undantag från det allmänna mönstret var magisterutbildningen 
i specialpedagogik, som i sin verksamhetsberättelse utförligt redogjorde för 
samarbetet med CKS och hur detta kunnat bidra till utvecklingsarbete med 
både lokal/kommunal och universitetsintern, forskningsinriktad förankring 
(Eriksson Gustavsson, 2002-04-16, i Nämnden för utbildningsvetenskap 
Verksamhetsberättelser 2001, dnr LiU 156/01-10) liksom verksamheten med 
inriktning på vuxenutbildning. Båda dessa hade en fungerande anknytning till 
den av CKS organiserade regionala nätverksverksamheten med inriktning på 
FoU-frågor.

Universitetet drog sig alltså ur organiserad samverkan kring skola och ut-
bildning. Inom styrelsen för CKS rådde emellertid enighet om att det inom ra-
men för centrumbildningens allmänna uppdrag att arbeta med FoU-frågor av 
kommunstrategisk och regional betydelse var angeläget att även fortsättnings-
vis ha aktivitet riktade mot kommunerna och regionens skolhuvudmän och 
utbildningssystem i stort, som en viktig del av CKS:s programområde (CKS 
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Forskningsprogram 2003–2005). Regionförbundet Östsam hade under denna 
del av processen också uttryckt starka önskemål om att CKS som intermediär 
skulle fortsätta fungera inom utbildningsområdet, och enheten fortsatte såle-
des att aktivt bearbeta FoU-frågor inom fältet skola och utbildning, både på 
det lokala och regionala planet och inom ramen för det nationella nätverket 
för regionala utvecklingscentra/motsvarande (CKS:s Verksamhetsberättelse 
2004). 

Med stöd från Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet 
anordnade CKS under 2003 därför en serie så kallade sökkonferenser för ut-
bildningshuvudmän representerade av både förvaltningsledning och förtroen-
devalda, och studierektorer och utvecklingsledare som representerade de peda-
gogiskt inriktade yrkesutbildningarna inom universitetet. Dessutom fortsatte 
CKS att på olika sätt uppfylla funktionen som arena för de olika aktörerna 
att mötas på. I anslutning till utformandet av denna serie sökkonferenser sat-
sade CKS också på ett mer aktivt samarbete kring skolutvecklings- och ledar-
skapsfrågor med rektorsutbildningen. Sedan flera år hade CKS i samarbete 
med regionförbundet Östsam drivit verksamheter kring lednings- och kva-
litetsutvecklingsfrågor (Qvalitet Öst), och diskussioner inleddes nu med an-
svariga för rektorsutbildningen kring hur detta skulle kunna koordineras för 
ömsesidig nytta och maximalt utbyte. Det skedde också mot bakgrund av att 
relativt få deltagare genom åren i Qvalitet Östs verksamhet hade sin yrkes-
vardag inom skola och utbildning, trots att nätverkets verksamhet inte var 
sektorsinriktat utan drevs med målet att ge deltagarna oavsett deras verksam-
hetsfält en gedigen förankring i systematiskt kvalitetsarbete (Arvidsson 2003). 
Rektorsutbildningens ledning var positiva till ett samarbete och gemensam 
planering av ett formaliserat sådant med koppling till kommande nationella 
utvecklingsprojekt påbörjades.

En ny tjänst som FoU-koordinator vid CKS skrevs fram under 2003, och 
permanentades i december 2003. Tjänstens inriktning breddades uttryckligen, 
och kopplades till genomförande av CKS:s hela forskningsprogram och gene-
rella uppdrag. I övrigt specificerades ett antal arbetsuppgifter som represen-
terade de mest frekventa inom CKS:s kanslis verksamhet, inriktade på FoU-
uppdraget. Ett särskilt utpekat ansvarsområde var kontakt med den kommu-
nala och regionala utbildningssektorns aktörer (LiU Tema dnr 178/03-32). 
Finansieringen av tjänsten lades helt inom CKS:s ramar, det vill säga tjänsten 
blev en fullt integrerad och finansierad del av CKS:s ordinarie kansliorganisa-
tion. Detta kom att spela stor roll för hur CKS som regional FoU-enhet kunde 
samspela med å ena sidan kommunerna, å andra sidan nationella skolmyndig-
heter kring nationella utvecklingsprojekt som behövde en lokal och regional 
förankring. Den då nybildade Myndigheten för Skolutveckling (MSU) gick 
tämligen omgående ut med öppna inbjudningar till regionala FoU-enheter, 
lärarutbildningar vid olika lärosäten och kommuner att komma med intres-
seanmälningar och idéer kring hur man skulle kunna samverka genom lång-
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siktigt utvecklingsarbete. CKS skrev utifrån sin roll som intermediär fram ett 
förslag kring hur man skulle kunna bygga upp och fungera i ett sådant samar-
bete. MSU valde ut CKS och Linköpings universitet som en av de första fem 
samverkanspartners myndigheten slöt avtal kring regionalt baserat FoU-arbete 
med.

Inom ramen för det egna uppdraget fortsatte dock samverkan med olika 
institutioner engagerade inom lärarutbildningen, liksom det redan tidigare 
etablerade arbetet att stimulera lärarstuderande och andra studenter att skriva 
examensarbeten om ”kommunrelevanta” frågeställningar rörande skola och 
utbildning. Vidare fortsatte arbetet inriktat på att stimulera individuella fors-
kares intresse för skola och utbildning ur det kommunstrategiskt relevanta 
perspektivet, och initiering av forskning och utvecklingsarbete inom detta 
område. CKS verkade under perioden på flera sätt för att öka kontakterna 
mellan universitetet och kommunerna. Bland annat medverkade enheten till 
att ett utbyte startade mellan den filosofiska fakulteten och gymnasieskolan 
i Finspångs kommun, med mål att öka rekryteringen av nya studenter och 
förbättra övergångstalen i en av länets kommuner med traditionell låg utbild-
ningsnivå, och få som gick vidare till universitetet. Utfallet blev lyckat, och 
samarbetet fortsätter ännu. Flera examensarbeten/motsvarande med inrikt-
ning på utbildningssektorn erhöll också CKS:s pris för bästa årliga uppsats 
med kommuninriktning på grundutbildningsnivå.

En viss återhållsamhet i CKS:s arbete med frågorna fanns dock, i avvak-
tan på att flera av de organisatoriska frågorna kring utbildningsmyndigheterna 
skulle klarna liksom var det fortsatta ansvaret för det nationella utvecklingsar-
betet skulle finnas.

2004–2009: Centrum för kommunstrategiska studiers  
fortsatta arbete med FoU-frågor som regional intermediär

Som tidigare nämnts gick Myndigheten för Skolutveckling (MSU) ut med 
öppna inbjudningar till så kallade fördjupat samarbete kring skolutveckling 
och kvalitetsutvecklingsarbete med olika regionala intermediärer. Vikten av att 
knyta till sig sådana FoU-enheter hade särskilt påtalats i direktiven till reger-
ingens utredare Hans Forssell, inför uppdraget att skriva fram en ny myndig-
hetsstruktur då Skolverket delades och MSU kom till (mer om detta följer i 
senare avsnitt). I den första ansökningsomgången valdes fem av 22 sådana ut, 
varav CKS var en. I samband med detta besöktes CKS den 16 augusti 2004 
av MSU:s generaldirektör Pia Enochson samt representanter för myndighe-
tens ledningsgrupp. Föreståndaren och FoU-koordinatorn vid CKS hade då 
tillfälle att presentera det mångåriga arbete som byggts upp kring FoU-arbete 
med bäring på ledarskap och kvalitetsfrågor, tillsammans med företrädare för 
regionförbundet Östsam som ju också fungerar som regional intermediär. Det 
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som presenterades för MSU som CKS:s speciella resurs var just det kollabo-
rativa lärandet och de arbetsformer som utvecklats för detta, samt de långsik-
tiga relationerna med kommunala partners liksom de fora för konkret utveck-
lingsarbete som de regionala nätverk av olika slag som byggts upp utgjorde. 
Tillsammans med Regionförbundet Östsam och MSU genomfördes under 
2005 en dialog med regionens skolchefer och utbildningspolitiker (vanligen 
representerade av nämndordförande, eller vice ordförande) om vilka utveck-
lingsområden dessa såg som angelägna att prioritera (Rigné och Eklund 2005). 
CKS tillsammans med rektorsutbildningen vid Linköpings universitet deltog 
också i de nationella seminarier MSU anordnade 2003-04 kring nationellt ut-
vecklings- och kvalitetssäkringsarbete. Flera gemensamma projekt igångsattes, 
såsom Kvalitetsutveckling i förskolan; Kompetensutveckling för vuxenutbil-
dare; uppbyggnad av nätverk av matematikutvecklare; kompetensutveckling 
inom naturvetenskap och teknik, m.m. Flera av dessa projekt fortsatte vidare 
till Skolverket då detta verk efter den förändrade skolmyndighetsstrukturen 
som infördes 1 juli 2008 återfick ansvaret för nationellt FoU-arbete. CKS:s sty-
relse beslöt under 2007/08 att fortsätta inriktningen på arbetet samtidigt som 
utvecklingen på det nationella planet med omorganisationen av de nationella 
utbildningsmyndigheterna följdes.

Projekten riktade sig till kommunerna inte bara i Östergötland, utan hela 
sydöstra Sverige som MSU:s dåvarande regionkontor i Växjö ansvarade för. 
Kommunerna i Östergötland samlades nu i ett regionalt nätverk för skolut-
veckling som är en fortsättning på det nätverksarbete som har initierats via 
Östsam och CKS under den föregående fasen. Dessutom var nätverken för 
förskolan respektive vuxenutbildare fortfarande i högsta grad aktiva, liksom 
nätverket för specialpedagogik, samtliga med stöd från CKS. Inom nätverket 
för specialpedagogik anordnades under 2005 kompetensutveckling baserad 
på de forsknings- och kunskapsöversikter som MSU publicerat, då forskare 
också från andra universitet än Linköpings medverkade, liksom företrädare för 
Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kommunanställda 
personer engagerades i påbyggnads- och forskarutbildning med inriktning på 
specialpedagogiska frågor och finansierades helt, eller delvis, av CKS.

Andra mindre utbildningsmyndigheter, som Specialpedagogiska Institutet 
och Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande, med egna uppdrag rörande 
utveckling och samverkan med regionala och lokala aktörer, tog under denna 
period också kontakt med CKS som intermediär. Även i samarbete med dessa 
utvecklades FoU-verksamhet. Dessutom drevs nationella utvecklingsprojekt 
också via Östsam, där CKS utgjorde en samverkanspartner inom Linköpings 
universitet. Utifrån det Östsam-baserade projektet ”Östergötland – det inno-
vativa tekniklänet” byggdes en samverkansstruktur som involverade både nä-
ringsliv, kommuner och skolor som drivit Naturvetenskap Och Teknik (NOT)-
projekt och Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA)-arbete, och flera insti-
tutioner och forskningsmiljöer inom universitetet. Framför allt inom projektet 
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”Lärande för hållbar utveckling” vilket inriktades på kompetensutveckling för 
lärare inom naturvetenskapliga ämnen, kunde via CKS kontakter upparbe-
tas med forskare inom tema Vatten, Institutionen för fysik, kemi och biologi 
(IFM), och Institutionen för beteendevetenskap (IBV). CKS:s styrelse tryckte 
på vikten av att arbeta med hela universitetet och att inte identifieras med en 
enda institution, liksom att CKS hade ett självständigt förhållande till sin värd-
institution, kort sagt, en integritet visavi universitetet (CKS Styrelseprotokoll 
1, 2/2007). CKS:s verksamhet och omsättning utökades också genom expan-
sion under perioden, och ökade kommunanslag.

Inom CKS fortsatte alltså utbildning/skola att vara ett centralt område, 
men inordnades nu under två breda programområden, ”välfärd” och ”infra-
struktur”. Ramdokumentet för verksamheten 2007–2009 betonade att skola/
utbildning och välfärd var så basala delar av kommunernas verksamhet att 
dessa låg som ”grundplåt” under de andra prioriterade områden som centret 
skulle arbeta med under perioden (CKS Ramar för verksamheten vid Centrum 
för kommunstrategiska studier 2007–2009). Även inom olika typer av pro-
gramdokument och utlysningar låg utbildning kvar som ett viktigt fält inom 
det som övergripande rubricerades ”välfärd”.

Inom FoU-arbetet hade också en förändring ägt rum genom att styrel-
sen fattat beslut om att satsa medel på färre, men större forskningsprojekt. 
Koncentrationen av forskningsmedel innebar att de årliga utlysningarna upp-
hörde och att utlysningar i stället skedde med längre uppehåll. Utvecklings- och 
utvärderingsprojekt kom alltså mer i förgrunden under denna period eftersom 
fler kommuner intensifierade sin egen verksamhet på dessa områden. FoU-ar-
bete inom alla de områden som nationellt pekades ut som prioriterade områ-
den, kunde dock inte genomföras på regional och lokal nivå, oftast beroende 
på svårigheten att engagera forskare inom Linköpings universitet, eller olika 
orsaker hos skolhuvudmännen. CKS fungerade som en resurs för kommuner-
nas ansvariga vid framskrivande av lokala utvecklingsprojekt, och ansökningar 
om stöd till dessa hos olika nationella finansiärer, som exempelvis de statliga 
skolmyndigheterna. Dessutom ingick uppgiften att initiera FoU-projekt base-
rade på direktkontakten med å ena sidan, kommunerna och regionförbundet, 
och å andra sidan, universitetet. Under andra hälften av 2006 tog FoU-koor-
dinatorn tjänstledigt för arbete i en nationell utbildningsmyndighet. Tjänsten 
uppehölls 2007–2009 av vikarier.

2004–2009: Relationen till andra delar av  
Linköpings universitet och verksamhet inom dessa

Dåvarande chefen för kansliet för utbildningsvetenskap tog 2005 kontakt med 
CKS för att uppehålla ömsesidigt informationsutbyte om vilka kommunkon-
takter lärarutbildningen respektive CKS hade, och vad som gjordes på res-
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pektive håll. Som tidigare framgått ansvarade sedan 2003 lärarutbildningen 
och kansliet helt för egen kontakt- och RUC-verksamhet, men någon särskild 
RUC-organisation byggdes inte upp. FoU-koordinatorn vid CKS inbjöds 
att informera områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap om CKS:s uppdrag 
och arbete. Därefter uppdrog områdesstyrelsen åt en studierektor för lärarut-
bildningen att ansvara för den fortsatta kontakten. Bland annat deltog också 
denna i det nationella nätverkets för regionala utvecklingscentra/motsvarande 
årsmöte 2006. Under våren 2006 hade lärarutbildningen via studierektorn en 
del kontakter med CKS, men de utmynnade i att lärarutbildningen ville göra 
ett uppehåll med dessa under återstoden av 2006 i väntan på att en fortsatt dis-
kussion internt inom styrelsen för utbildningsvetenskap och lärarutbildningen 
skulle fortsätta. De två stora kommunerna inom regionen hade en egen grupp 
för universitets–kommunkontakter med inriktning på lärarutbildningen, vil-
ken träffades regelbundet, och där vanligtvis också exempelvis frågor kring den 
VFU:n togs upp. Lärarutbildningens organisation inom LiU arbetade paral-
lellt med CKS, och hade en egen grupp för ”skolsamverkan”. Någon ny for-
mell samorganisation av att arbeta med RUC-uppdraget fanns inte. 

Det framgår också tydligt av den utredning som Kansliet för utbildnings-
vetenskap gjorde (dnr LiU1497/0610) ”Vilka kontakter har vi med kommu-
nerna?”, där förhållandet till CKS dokumenterades, och vilken arbetsfördel-
ning som rådde efter det att samarbetet kring RUC upphörde vid 2002 års 
utgång. Denna utredning utmynnade i ett ifrågasättande om det behövs någon 
ny RUC-organisation inom Linköpings universitet. Utredaren skriver:

Det finns inget RUC idag … ett RUC skulle kunna vara 
ett kraftfullt centrum med en samordnande roll som bl.a. 
kan dokumentera och visa bilder av hur alla relationer mel-
lan olika parter ser ut, eftersom denna bild är väldigt otydlig 
idag. Planeringsansvariga för vfu har dock svårare att se vad 
ett RUC skulle kunna spela för roll idag men tror ändå att det 
skulle kunna ha vissa funktioner … En spännande fråga är om 
vi behöver ett ”RUC”? (s. 7). 

Under 2007 byter kansliet för utbildningsvetenskap ledning. Den nya kans-
lichefen inbjöds att ta del av olika aktiviteter där regionala utvecklingscentra/
motsvarande regionala intermediärer samlades, och hade en stående inbjudan 
att medverka i regionala nätverk för skolutveckling alternativt skicka andra 
representanter för kansliet, som ju ansvarade för lärarutbildningens kontakt-
verksamhet. Kanslirepresentanter deltog också i nationella samrådsaktiviteter 
där intermediärer och regionala centra av olika slag samlades, vid Högskolan 
Dalarna 2006 och Lärarhögskolan i Stockholm 2007. 

Liksom tidigare fanns det en mängd kontaktytor mellan universitetets 
olika delar och kommunerna gällande olika aspekter av skolutveckling, på alla 
nivåer från individuella personkontakter till övergripande nivå, vilka redogörs 
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för i ovan nämna utredning, och dessutom i vissa av kommunerna så kallade 
kontaktsekretariat upprättade av universitetet.11 Vissa institutioner organise-
rade också egna uppdragsverksamheter, varav somliga med direkt bäring på 
utbildningssektorn.

Tekniska högskolan (det vill säga teknisk fakultet) startade 2005 en egen 
nämnd för skolsamverkan där en lektor vid Institutionen för teknik och na-
turvetenskap ansvarade för det som sammanförs som ”skolsamverkan” och där 
en önskan fanns om att samla alla ”skolkontakter” inom universitetet. Detta 
motiverades också utifrån ett önskemål om att kunna anordna temadagar då 
olika befattningshavare inom skolväsendet kan bjudas in för information från 
universitetet, gällande utbildningsutbud, studiemöjligheter, med mera. Fokus 
låg alltså dels på universitetets grundutbildningsutbud, dels på rekrytering av 
gymnasieelever som studenter. Andra frågor gruppen tänkte sig ta upp var 
anordnandet av ”länsstudiedagar” för lärare. Den så kallade IRSS-gruppen 
(Interna Relationer SkolSamverkan) uppstod som en följd och samlade delta-
gare från samtliga fakulteter, och diskuterade i en serie möten under 2006 sina 
kontaktytor, framför allt relationen till universitetets avdelning för Externa 
Relationer (Minnesanteckningar IRSS 2006-02-28, 2006-05-02). IRSS-grup-
pens verksamhet drevs bland annat av en upplevelse av ett ”trovärdighetspro-
blem”, i att inte ha en fullständig överblick av alla förekommande kontaktytor 
mellan skolorna i Östergötland och Linköpings universitet. 

Det är väsentligt att vi formulerar vårt uppdrag för att tyd-
liggöra relationen till bl a ER, skriver sammankallande lektor 
(Minnesanteckningar IRSS 2006-02-28) och sammanfattar 
(Minnesanteckningar 2006-11-15) ”För att kunna agera med 
större tyngd inom LiU behöver vi ett klart uttalat skriftligt 
mandat, gärna från ledningsrådet. Själva diskuterar vi följande 
uppgiftsformulering: 

 IRSS är en samrådsgrupp för alla fakulteter inom LiU med 
följande uppgifter:

– informera varandra internt om planerade extraordinära 
skolaktiviteter

– se till att skolfrågorna inte tappas bort inom vår 
organisation och höja medvetandet

– ihop med företrädare för regionens skolor rådgöra kring 
hur vi bäst samverkar 
– informera skolans företrädare om viktigare förändringar 
inom universitetsvärlden och LiU.

Kansliet för utbildningsvetenskap deltog i gruppens arbete. Vid ett tillfälle 
(2006-11-13) besökte gruppen CKS och informerades om hur enheten arbe-

11 För en närmare beskrivning av dessa, se avsnittet om Linköpings universitets 
arbete med att konkretisera det nationella samverkansuppdraget, nedan.
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tade med samverkansfrågor och FoU-arbete med inriktning på skola och ut-
bildning. Någon ny formell samorganisation följde inte heller nu. I stället centra-
liserades IRSS-arbetet och IRSS-gruppen ombildades 2007 till ”Samrådsgrupp 
för samverkan mellan universitet och skola” (SUS), enligt ett rektorsbeslut, dnr 
LiU 149/07-10, med nya medlemmar från samtliga fakulteter. Gruppen knöt 
kontakter med andra regionala aktörer på utbildningsområdet, framför allt 
förvaltningsledningsnivån inom regionförbundet Östsam eftersom en diskus-
sion kring de stora nationella satsningarna på lärarfortbildning ansågs angelä-
gen (möte kring detta anordnades 2007-03-15).

Ombildningen hade föregåtts av uppvaktning av rektor och ledningsråd, 
som givit biträdande universitetsdirektören vid rektors kansli i uppdrag att in-
rätta och samla denna grupp. Under 2007–2008 fick gruppen tillfälle att bland 
annat följa med CKS på en konferens för intermediärer och se exempel på sam-
organiserat FoU-arbete på annat håll i landet. CKS inbjöds till SUS-gruppens 
fortsatta diskussioner om hur universitetet skulle arbeta med samverkansupp-
draget. Representanter för kansliet för utbildningsvetenskap inbjöds också att 
delta i de olika FoU-nätverk med inriktning på olika skolformer och utbildning 
som CKS drev. Gruppen bjöd också själv in skolhuvudmännen på konferens 
bland annat för att diskutera behov av kompetensutveckling i relation till de 
aviserade statliga satsningarna Lärarlyftet och Förskolelyftet (Inbjudan 2007-
01-19). Efter genomfört möte och diskussion sammanfattades synpunkterna 
av Jeppsson (2007) och Gustavsson (2007). Av dessa framgår att kommunerna 
ansåg det svårt att matcha sin personals behov av kompetensutveckling mot 
framför allt lärarutbildningens utbud, och att universitetet uppfattade det na-
tionella uppdraget – det vill säga vad som skulle utvecklas och erbjudas – som 
diffust och svårgripbart. En spänning konstaterades mellan önskemål om dels 
mer allmän fortbildning, dels ämnesinriktad, där det också framfördes att den 
individuelle lärarens definition av sina behov kanske inte överensstämmer med 
de behov ledningsnivån hos skolhuvudmannen identifierar. 

En hel del av diskussionen kom dock att utspinna sig runt hur universite-
tet hanterat den så kallade tredje uppgiften genom åren, varvid konstaterades 
att universitetsföreträdarna nu ansåg sig få tydligare signaler från universitets-
ledningen om vikten av att ägna sig åt samverkan. Universitetsföreträdarna 
konstaterade också att ett problem för dem var de många olika samverkansy-
torna inom universitetet. I övrigt fördes diskussionen mycket kring förhål-
landen gällande finansieringen av universitetets grundutbildningskurser, och 
hur dessa eventuellt skulle kunna användas i nationella satsningar på kompe-
tensutveckling för yrkesverksamma pedagoger, liksom om den av skolhuvud-
männen länge påtalade bristen på distansutbildning anordnad av universite-
tet. Slutligen skickade universitetets rektor ut ett brev till skolhuvudmännen 
inom regionen (Brev, daterat 2007-06-18) och försäkrade dessa att Linköpings 
universitet skulle: ”intensifiera satsningen på fortbildning, då vi önskar ta ett 
större regionalt ansvar genom att erbjuda bra och relevant utbildning”.
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Liksom tidigare fick universitetet (alltså utöver CKS) förfrågningar om 
intresse för samverkan med nationella myndigheter kring olika typer av FoU-
arbete och utvecklade också sådant. En anledning till att universitetets institu-
tioner, lärarutbildningen etc. inte antog dessa inbjudningar är ibland att man 
ansåg sig få för lite tid på sig att komma med idéskisser, eller att man inte ville 
arbeta i de former som nationella myndigheter föreslog (för ett exempel se 
Jönsson, Gustavsson Holmström, Loberg 2007). Avdelningen för externa re-
lationer inom Linköpings universitet, som sedan länge varit ”värd” för en stor 
del av universitetets samverkansarbete kring utbildning och skola genomgick 
under 2009 avsevärda förändringar, vilka slutade med att dess chef fick ett 
nytt uppdrag inriktat på studentinformation och vägledning och avdelningens 
gamla form avvecklades. Under november 2009 formulerades ett nytt upp-
drag från rektor angående vad som rubriceras skolsamverkan (dnr LiU 2009-
00965), vilket utgör ännu ett försök att på centralt håll inventera och organise-
ra universitetets arbete med sådana frågor, ett av universitetets återkommande 
försök till detta under den studerade perioden, med start 1 januari 2010.

Den allmänna sammanfattningen av uppdraget specificerade det som att:

Samverka med grundskolor, gymnasieskolor, skolförvaltningar 
och andra huvudmän för skolor samt informera om skolsam-
verkan. Samordna, följa upp och utvärdera skolsamverkans-
aktiviteter. Bidra till att skolrelaterad forskning sprids. Främja 
rekryteringen till LiU (dnr LiU 2009-00965).

Biträdande universitetsdirektören fick uppdraget att driva detta och delegerade 
uppgiften vidare till den f.d. chefen för Externa Relationer som nu fått ett nytt 
uppdrag som chef för avdelningen för Studentinformation och Vägledning. 
CKS adjungerades till SUS-gruppen, som vid det här laget också omfattade 
universitetets så kallade kontaktsekreterare i olika kommuner i länet. Under 
2009 fördes också dialoger mellan regionförbundet Östsam, CKS och uni-
versitetsledningen samt Kansliet för utbildningsvetenskap kring möjliga vä-
gar att samverka. De flesta av dessa diskussioner utmynnade dock i att någon 
part, eller flera, ville avvakta utfallet av pågående utredningsarbete på nationell 
nivå angående kraven på lärosätena att samverka med det omgivande samhäl-
let inom ramen för, eller med anknytning till, lärarutbildning. Representanter 
för Kansliet för Utbildningsvetenskap tog del av de nationella inbjudningar till 
FoU-arbete som Skolverket skickade ut, men gick inte vidare aktivt i att själva 
medverka i projektskisser eller arbetsplaner. Inga speciella anledningar till att 
avstå redovisades.
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2005–2010: Nationella initiativ, översyn av lärarutbildning  
och nya nationella uppdrag avseende FoU för skola/utbildning 

FoU-arbete för samhällssektorn skola/utbildning var som framgått av ovan-
stående knutet till nationella myndigheter, och en följd av den förändrade 
styrningen av sektorn, med en starkare betoning av kunskapsstyrningen. 
Tillkomsten av ett statligt uppdrag till huvudmän och lärosäten att bidra till 
innovativ FoU-organisering hade dock ursprungligen formulerats också i an-
knytning till den nya lärarutbildning som var en del av 1990-talets reformpaket 
inom skolan. Kritiken av denna lärarutbildning växte emellertid ganska snabbt, 
och började sammanföras, bland annat av Högskoleverket, Statskontoret med 
flera centrala myndigheter, och flera studier under detta och följande år kom 
att ge underlag för en ny nationell reformering av lärarutbildningen (sam-
manfattas i Prop. 2009/10: 89, se också SOU 2008: 109 och Stenlås 2009). 
I fokus stod inte minst yrkeskårens formella och reella kompetens i relation 
till dess konkreta arbetsuppgifter. En viktig del av kritiken riktades mot att 
många yrkesverksamma lärare undervisade (och satte betyg) i ämnen de inte 
själva utbildats i, eller hade alltför bristfälliga kunskaper om. En annan kritik 
gällde att lärarutbildningen inte förmedlade grundläggande kunskaper viktiga 
för samtliga lärare oavsett vilka elever/åldrar de arbetade med. 

Regeringsskiftet 2006 ledde till den borgerliga alliansregeringens makt-
övertagande, och omgående aviserades från denna att en översyn av myndig-
hetsstrukturen inom utbildningsområdet skulle ske, i avsikt att effektivisera 
och bättre samordna denna (SOU 2007: 79 Tre nya skolmyndigheter, återigen 
med Hans Forssell som redan 2002 utrett skolmyndigheterna som utredare). 
I utredningsdirektiven (Kommittédirektiv 2007: 28) talades om behovet av 
en mer stödjande men inte direkt styrande nationell funktion inriktad på att 
bidra till skolutveckling på vetenskaplig grund och användningen av sådan 
kunskap hos skolhuvudmännen, alltså en förstärkning av kunskapsstyrningen 
som en dimension av mål- och resultatstyrningen. Det nationella nätverket 
för regionala intermediärer hade den 3 september 2007 ett direkt möte med 
regeringens utredare, liksom företrädare för Vetenskapsrådet, för att diskutera 
den kommande, omstöpta myndighetsstrukturen och sina relationer till myn-
digheterna. 

2007
År 2007 initierades också, som ett led i den nya regeringens skolpolitik, arbe-
tet med att ta fram en ny lärarutbildning (Kommittédirektiv 2007:103 En ny 
lärarutbildning). I uppdraget ingår att återigen ta ställning till frågor om en 
bättre forskningsanknytning av lärarutbildningen, kopplingen till olika forsk-
ningsområden och användningen av den praxisnära forskningen, utifrån flera 
kritiska granskningar av den existerande som etablerats på 1990-talet (som 
Linköpings universitet började erbjuda hösten 2000). Bland uppdragsspecifi-
kationerna nämndes också att utredningen skulle ta ställning till hur skolhu-
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vudmän och högskolans lärarutbildning skulle kunna arbeta tillsammans med 
utvecklingsfrågor. Examensordningen för lärarutbildningen förändrades 2007. 

2007–2010 
Dessa år satsar staten stora resurser på fortbildning av verksamma lärare, i form 
av det så kallade ”Lärarlyftet” (Statskontoret 2009, 2010) och även försko-
lans personal får sin del av satsningen genom det så kallade ”Förskolelyftet” 
(Utbildningsdepartementet U2007/3168/S; SFS 2007:223). Denna kompe-
tensutveckling på grundutbildningsnivå syftar till att stärka lärares kompetens 
och har inriktning mot ämnesteori och ämnesdidaktik, men öppnar också 
upp mot ”annan relevant fortbildning som främjar elevernas måluppfyllelse”. 
Myndigheten för Skolutveckling (MSU) och senare Skolverket går på statens 
uppdrag ut som upphandlare direkt mot universitet och lärosäten av denna 
verksamhet, med den viktiga förutsättningen att inte enbart handla upp upp-
dragsutbildningen från lärosäten med lärarutbildning.12 Det var också dessa 
nationella satsningar som föranlett Linköpings universitets inbjudningar till 
skolhuvudmännen som relaterats ovan (Brev, daterat 2007-06-18). Regionala 
intermediärer var en viktig samarbetspart för de ansvariga myndigheterna 
(Statskontoret 2010: 149ff). Det visade sig dock att inriktningen på kompe-
tensutvecklingsinsatserna som utformades i anslutning till de satsningar som 
nämnts ovan blev av ganska traditionell art, det vill säga inriktade på ämnes-
kunskaper och ämnesdidaktik (Statskontoret 2010). Utöver detta förekommer 
dock också en annan typ av FoU-verksamhet som mer inriktas på kompe-
tensutveckling baserat på aktuella kunskaps- och forskningsöversikter kopplat 
till bestämda och nationellt prioriterade utvecklingsområden, nationella forsk-
nings- och kunskapsöversikter som myndigheterna ansvarat för, och är ett led 
i statens utvecklingsarbete. Denna typ av kompetensutveckling blev ett viktigt 
område för Skolverket att verka inom.

2008–2009 
Översynen resulterade i att MSU, i likhet med flera mindre utbildningsmyndig-
heter, avvecklades i juli 2008, och att tillsynsuppdraget inom Skolverket lades 
inom ramen för en ny myndighet, Statens skolinspektion, eller mer vardagligt, 
Skolinspektionen från och med 1 oktober 2008 (Specialpedagogiska Institutet 
tillsammans med Specialskolemyndigheten ombildades till Specialpedagogiska 
skolmyndigheten). Den nya Myndigheten för Yrkeshögskolan tog halvårsskif-
tet 2009 över ansvaret för den kvalificerade yrkesutbildning m.m. som engage-
rar en stor del av de vuxenstuderande. Utvecklings- och utbildningsuppdraget, 

12 Andra stora statligt finansierade kompetensutvecklingssatsningar under perioden 
är ”Särskild lärarutbildning för yrkeslärare på gymnasiet” – SÄL, ”Vidareutbildning 
av lärare som saknar lärarexamen” – VAL, och ”utländska lärares vidareutbild-
ning” – ULV.
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liksom FoU-frågor, återfördes till Skolverkets två avdelningar för utveckling 
respektive utbildning. Förändringarna genomfördes bland annat utifrån över-
vägandet att nationella myndigheter inte skulle genomdriva riktade, konsul-
tativa insatser direkt mot skolhuvudmännen. Från regeringens perspektiv var 
det viktigt med en tydlig gränsdragning mot det egenansvar dessa hade för att 
driva kunskaps- och utvecklingsfrågor. I stället skulle de nationella insatser 
som skulle göras av Skolverket kunna motiveras utifrån det statliga ansvaret för 
utbildningens likvärdighet, och utgå från nationella behov och prioriteringar. 
Inom ramen för myndighetsöversynen konstaterades att intermediärer på re-
gional nivå med anknytning till lärosätena, skulle kunna bidra positivt till kva-
litetsutveckling och likvärdighet i svensk skola, liksom att de nationella resurs-
centra skulle kunna bidra till kvalitetshöjning i verksamheten, men eftersom 
utredningen inte hade utrymme att fördjupa sig i dessa frågor överlämnades ett 
utredningsuppdrag angående detta i stället till Skolverket och Högskoleverket.

När den ursprungliga FoU-koordinatorn återkom till CKS efter arbete i en 
annan utbildningsmyndighet i slutet av 2009, kunde konstateras att den typ 
av nationellt initierad kompetensutveckling som legat i MSU:s uppdrag och 
överförts till Skolverket, även fortsättningsvis utgjorde en stor del av FoU-verk-
samheten inriktad på skola och utbildning inom CKS. I de regionala nätver-
ken och hos skolhuvudmännen fanns ett fortsatt starkt intresse för att ta del av 
denna typ av aktiviteter. Bland annat inbjöd Skolverket till fortsatt samarbete 
kring kunskapsöverföring till skolhuvudmännen baserad på verkets satsning 
på samlade kunskaps- och forskningsöversikter inom bestämda områden, som 
grund för lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Flera projekt avslutades un-
der 2009/2010, men Skolverket som nationell utvecklingsmyndighet återkom 
löpande med inbjudningar till fortsatt samarbete, och det finns också ett fort-
satt stort intresse från kommunerna och regionförbundet Östsam att samverka 
kring detta. Inom CKS:s forskningsfinansierande verksamhet fick projekt som 
berörde skola och utbildning finansiering. Verksamhetsplanen 2009–2013 pe-
kade ut FoU-koordinatorerna vid CKS som motorer för en fortsatt interme-
diärsfunktion hos enheten. I Östsams regionala utvecklingsplan fanns också 
regionalt utvecklingsarbete kring likvärdighet och resultatmätning drivet och 
organiserat via CKS med.

2008 publicerades också betänkandet från den sittande utredningen om 
en ny lärarutbildning, SOU 2008: 109 En hållbar lärarutbildning.

2009–2010 
På nationell nivå pågick emellertid flera andra utredningar, och politiska be-
slut fattades som påverkade förutsättningarna för och kraven på universitetens 
samverkan med det omgivande samhället gällande FoU-frågor inom området 
skola och utbildning. Utgångspunkten för dessa kan på ett mer övergripande 
sätt sägas vara ett klart uttryckt intresse från statens och regeringens sida att 
förbättra kunskapsanvändningen inom utbildningssektorn för att få ett mer 
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effektivt fungerande utbildningssystem som når bättre resultat. Detta uttrycks 
också i formuleringarna i den nya skollag som börjar gälla från 1 juli 2011 om 
att verksamheten skall bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
I Utbildningsdepartementets skrift Evidens i utbildningspolitiken och dess bi-
hang Policyrelevanta kunskapsöversikter inom utbildningsområdet diskuteras 
förhållandet mellan policyformuleringar inom utbildningsområdet och deras 
bas i evidensbaserad kunskap, samt hur intermediärer av olika slag kan utgöra 
viktiga resurser för denna kunskapsanknytning. Det är uppenbart av den redo-
visning som görs att departementet uppfattar en ökad efterfrågan på insatser 
av detta slag, både internationellt och inom landet. 

Departementsskrifterna diskuterade dock inte organisationer för detta, 
vare sig traditionella eller innovativa. Autonomiutredningens slutbetänkande 
SOU 2008: 104 Självständiga lärosäten, och den därpå följande propositionen 
ledde till ökad frihet för lärosätena att själva organisera sin verksamhet. Bland 
de krav som därmed försvann ur högskoleförordningen finns bland annat 
skrivningen om att lärosäten med lärarutbildning skall medverka i regionala 
utvecklingscentra. Därmed överlämnades till varje enskilt lärosäte att välja sitt 
förhållningssätt i frågan.

Regeringens proposition 2009/19: 89 Bäst i klassen – en ny lärarutbildning 
föreslog förutom en genomgripande förändring av lärarutbildningens inne-
håll, och att fyra nya yrkesexamina införs: förskollärarexamen, grundlärarexa-
men, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen, också förändringar som har 
direkt bäring på kunskapsutvecklingen inom fältet och forskningsanknytning 
av praktiken. Dessa innebar att kravet på lärosäten med lärarutbildning att 
ha ett särskilt organ (fakultetsnämnd/motsvarande) med ansvar för forskning 
med anknytning till denna togs bort från och med 1/1 2011. Utredningen 
betonade att kraven på lärare/pedagoger ifråga om att utveckla och ta till sig 
nya kunskaper (inklusive forskning) ökat, och att omstruktureringen av lä-
rarutbildningen inklusive en hårdare kontroll av dess innehåll var ett sätt att 
möta detta och att höja kvaliteten i utbildningen så att ”pedagogisk skicklighet 
och gedigna ämneskunskaper” fick en mer framskjuten plats (Prop. 2009/10: 
89, s. 8–9). Dock skulle inga medel skjutas till för att specifikt stärka den ut-
bildningsvetenskapliga forskningen finansierad via Utbildningsvetenskapliga 
kommittén vid Vetenskapsrådet, däremot tydliggjordes dess uppdrag att fi-
nansiera forskning som kunde bidra till en ”evidensbaserad skola och förskola” 
(Universitetsläraren 3/2010). Linköpings universitet hade i remissbehandlingen 
av SOU 2008: 109 En hållbar lärarutbildning tillhört de lärosäten som i stor 
utsträckning varit positiva till utredningens förslag. 

Bland alla de ”särskilda frågor” som propositionen behandlade togs också 
frågan om regionala utvecklingscentra upp, i relation till hur de lanserats som 
innovativ organisation i samband med skapandet av 2001 års lärarutbildning. 

Regeringen anser att det i lärosätenas återrapportering inte 
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framkommer något som motiverar ett krav på att lärosätena 
måste ha en specifik enhet som handhar dessa uppgifter. Ett 
sådant krav är heller inte förenligt med regeringens ambition 
att öka lärosätenas självbestämmande över bl.a. den interna 
organsationen. Regeringens bedömning är därför att uppdra-
get och kravet på återrapportering i regleringsbreven till uni-
versitet och högskolor när det gäller de regionala utvecklings-
centrumen bör tas bort. De lärosäten som så önskar kan dock 
fortsätta att bedriva verksamheten som har bedrivits vid de 
regionala utvecklingscentrumen (Prop. 2009/10: 89, s. 39). 

I propositionen diskuteras i övrigt också kompetensutveckling i anslutning till 
de kurser som ryms inom yrkesutbildningen, det vill säga att fördjupa ämnes- 
eller områdeskunskaper, eller möjligheten av få validering av kunskaper som 
inhämtats på annat sätt. Propositionen lämnade också ett utökat ansvar till 
lärosäten med lärarutbildning att i samverkan med det omgivande samhället 
dimensionera pedagogisk utbildning.

Vad beträffar kunskapsutvecklingen inom det utbildningsvetenskapliga 
området, eller mer brett, forskning med relevans för utbildningssektorn, fast-
ställde propositionen dels att ökade direkta anslag till högskolan gav lärosätena 
ökade möjligheter att stötta denna och att den utbildningsvetenskapliga kom-
mittén inom Vetenskapsrådet skulle fortsätta sin verksamhet, men tydligare 
artikulera att syftet med den forskning som understöddes skulle vara att bidra 
till en mer ”evidensbaserad” skola och förskola (Prop. 2009/10: 89, s. 59–
60). Yrkesutbildningarna skulle också fortsatt organiseras kring en gemensam 
”utbildningsvetenskaplig kärna”, som har en klart mångdisciplinär karaktär. 
Dessutom förutsattes en förstärkning av ämnesdidaktiska inslag i utbildning-
arna, liksom av de nationella centra med uppgift att bidraga till sådan kun-
skapsutveckling. Propositionen ställer också i utsikt särskilda anslag för att lä-
rosäten skall kunna anta och handleda kommunalt finansierade doktorander.

I juni 2010 fattades emellertid ett beslut av rektor att lägga ned organiserad 
RUC-verksamhet vid Linköpings universitet, med hänvisning till att det från 
och med 1 januari 2011 inte fanns krav på lärosäten med lärarutbildning att 
medverka i någon sådan (Rektorsbeslut, dnr LiU 2010-00095). I beslutet sa-
des dessutom att universitetet i väsentligt mindre utsträckning än hittills skulle 
ägna sig åt samverkan med omgivande samhälle gällande skola och utbildning. 
Beslutet implicerar att inriktningen på eventuella samverkanskontakter kom-
mer att bli begränsad till lärarutbildningen som yrkesutbildning (som frågan 
också diskuterats återkommande i den så kallade IRSS-gruppen). 

Beslutet har alltså samma innehåll som det beslut som fattades 2002–2003 
då en med CKS gemensam organisation avvecklades, och ändrar inte på något 
i detta avseende. Frågan är snarare hur föreställningen har etablerats under 
2006–2010 att det finns en samorganiserad RUC-verksamhet som är förlagd 
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till CKS och knuten till en speciell tjänst där. Något nytt avtal mellan CKS 
och universitet med sådant innehåll finns inte, inte heller hänvisningar i verk-
samhetsberättelser till styrelsebeslut eller liknande. Rektorsbeslutet och dess 
konsekvenser diskuterades inte av CKS:s styrelse.

Rektorsbeslutet föregicks inte heller av överläggningar med regionförbun-
det Östsams ledning, vare sig på tjänstemanna- eller politikernivå, eller med 
kommunföreträdarna samlade i regionala förvaltningschefsnätverk. Detta lig-
ger helt i linje med den analys Benner (2009: 110) gör av Linköpings univer-
sitets styrnings- och ledningsfilosofi under 2000-talets andra hälft som alltmer 
centralistisk och toppstyrd, och kan på så vis ses som ett uttryck för ett avsteg 
från den tidigare idén om att se regionen och kommunerna som en jämlik part 
i samverkansarbetet. Under hösten genomfördes flera av de utvecklings- och 
kunskapsspridningsinsatser som planerats, i samverkan med externa aktörer. 
Inga nya projekt planerades dock. Ansvar för att driva det regionala matematik-
utvecklarnätverket 2010–2013 och genomförandet av de inslag i detta som 
bygger på medverkan av forskare och lärare från universitetet, övergick vid års-
skiftet 2010/2011 till Kansliet för utbildningsvetenskap, enligt beslut av CKS:s 
tillförordnade föreståndare. 

Sammanfattning av fallet
I sin organisering av regional samverkan kring kunskapande och lärande för 
utbildningssektorn hade alltså Linköpings universitet och kommunerna i lä-
net (inklusive landstinget) via regionförbundet Östsam en gemensamt orga-
niserad verksamhet i ett regionalt utvecklingscentrum knutet till CKS och 
forskarskolan i pedagogiskt arbete med start våren 2000 till 2002 års utgång. 
Organiseringens form baseras på uttryckliga önskemål, för att inte säga krav, 
från kommunerna, medan däremot universitetets preferenser får stå tillbaka. 
Detta åskådliggjordes exempelvis genom att universitetets ursprungliga för-
slag på en separat organisation knuten enbart till lärarutbildningen avvisades 
av kommunerna. Verksamheten i den gemensamma organisationen utgår från 
den modell för samverkan som redan etablerats inom Centrum för kommun-
strategiska studier, med en stark betoning av ett jämlikt förhållande mellan 
parterna, interaktivt kunskapssökande och orientering mot forsknings- och ut-
vecklingsarbete snarare än grundutbildning. Innehållet i verksamheten baseras 
på en gemensamt framdiskuterad idé. Så långt uttrycker fallet hur en modell 
för kollaborativt lärande i en innovativ FoU-organisation etableras.

En övergångsperiod vidtog sedan, men från och med 2003 driver uni-
versitetets lärarutbildning självständigt sin samverkan via individer, institutio-
ner, utbildningen, områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap och dess kansli. 
Det generella samverkansuppdraget och delar av detta relevanta för skola och 
utbildning kanaliseras dessutom via rektors kansli och universitetsledningen, 
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avdelningar för externa relationer och kontaktsekretariat, enskilda tjänstemän/
chefer knutna till dessa enheter samt alla övriga fakultetskanslier, och ett flertal 
särskilda arbetsgrupper som i olika sammansättningar bearbetar detta. Inom 
Linköpings universitet har sammanlagt under perioden alltså minst sju olika 
typer av organisering av samverkan kring skola och utbildningsfrågor under 
1998–2010 prövats, varav flera dessutom skär över olika nivåer av och delar 
inom universitetsorganisationen som helhet, eller olika utbildningsprogram. 
De frågor som huvudsakligen upptar dessa olika organisationer är samverkan 
med skolhuvudmännen/kommunerna kring grundutbildningen av lärare och 
hur anordnandet av den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbild-
ningen skall genomföras, och finansieras. Den för universitetet viktigaste frågan 
synes vara framför allt en rationalisering av kontakterna med kommunerna, 
vilket oftast uttrycks i en strävan efter ”enkelhet och tydlighet” och ett fokus på 
lärarutbildningen som grundläggande yrkesutbildning som en utgångspunkt 
för sina skolhuvudmannakontakter. Uttryckt på ett annat sätt har universi-
tetet alltså strävat efter att uppnå en organisering av denna typ av samverkan 
som motsvarar den som valts av flera andra lärosäten och i de återkommande 
utvärderingarna av regionala centra betecknats som den ”traditionella”, alltså 
icke-innovativa (se mer om detta nedan).

Som självständig intermediär driver CKS efter det gemensamma åtagan-
dets avveckling, i enlighet med sitt uppdrag och i samråd med regionförbun-
det Östsam och länets kommuner en FoU-verksamhet där främst statliga 
myndigheter och olika kommunala skolhuvudmän utgör samverkanspartners 
i konkret utvecklingsarbete i projektform som drivs förankrat i kommunal 
utbildningsverksamhet och den forskning enheten initierar och finansierar. 
Det är huvudsakligen inriktat på ledningsnivåerna i kommunerna (och an-
dra utbildningshuvudmän), och på kunskaps- och kompetensutveckling efter 
grundutbildning men har också inriktats på yrkesverksamma pedagoger i olika 
skolformer. Under senare år har innehållet i ökande grad kommit att påver-
kas av statens tydligare betoning av kunskapsöverföring till huvudmännen och 
spridning av forskningsbaserat vetande, snarare än ny kunskapsutveckling, 
som ansvarsområde för de nationella utbildningsmyndigheterna. Profilen av 
forskningsinformation/kunskapsöverföring hos de intermediärer som verkar i 
FoU-systemet har därmed blivit tydligare. Potentiellt hade detta också kunnat 
bli en väg att göra forskningsanknytningen av utbildning starkare genom ini-
tiering av regionalt och lokalt förankrade FoU-projekt med CKS-finansiering. 
Planering för kommunbaserade FoU-projekt, inriktade framför allt på skolans 
måluppfyllelse och elevers resultat, pågick gemensamt med regionförbundet 
även under 2010 men fick avbrytas till följd av rektorsbeslutet. Efter nyåret 
2011 står CKS utan FoU-verksamhet inom ett av kommunernas och regio-
nens viktigaste verksamhetsområden, nämligen skola och utbildning. 
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Inledningsvis kan det vara på sin plats att nämna, att det naturligtvis under 
den aktuella perioden förekommit nationella skolutvecklingsprojekt som går 
utöver det som beskrivs och analyseras här. Sådana exempel är Naturvetenskap 
och Teknik för Alla (NTA-projektet) som drivits gemensamt av Kungliga 
Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i direkt 
samarbete med kommunerna, och kanske är det nationella skolutvecklings-
projekt som de flesta föräldrar och elever direkt känner igen som ett sådant, 
liksom det stora IT i Skolan-projektet (ITiS). Dessa projekt har också omfattat 
samverkan med delar av universitetet. Eftersom fokus emellertid här ligger på 
det regionalt och lokalt förankrade utvecklingsarbete som drivits genom CKS, 
uppmärksammas och diskuteras dock inte dessa projekt vidare. 

CKS har genom åren etablerat en modell för hållbar samverkan mellan 
kommuner och universitet som kan beskrivas som en partsgemensam dialog 
där kommunernas och regionens intressen har företräde. Denna fungerar i 
enlighet med den modell som Brulin (1998: 104) benämner kunskapspro-
duktion i samverkan (jfr också Svensson et al. 2002; Södergren 2006). Brulin 
(1998) specificerar ett antal arbetssätt som definieras som kännetecknande för 
det nya kunskapssökandet, och exemplifierar med: sökkonferenser; nätverk för 
forskning och utveckling/aktionsforskning; science shops/vetenskapskiosker; 
forskningscirklar; forskarstationer; handledning och slutligen, karriärtjänster. 
De två sista är arbetsformer som dock tillhör det traditionella kunskapandet 
och mycket väl ryms inom den traditionella akademien/universitetet, och de 
måste därför ha en påvisbar speciell utformning för att kunna gälla som nya. 
Ett tilläggskriterium skulle kunna vara: inriktad mot definierad extern part; 
eller viss andel av tjänst avsatt för arbete med samverkansuppdraget, liksom att 
meriter från sådan tjänst accepteras inom lärosätenas anställningsnämnder.

Bortsett från den direkta finansiering av FoU-projekt som görs, uppnås 
denna hållbara samverkan framför allt genom byggande av kunskapande nät-
verk. Ytterligare en speciell aspekt av detta är inriktningen på ledningsnivå, 
oavsett om dessa är politiker eller tjänstemän, liksom fokus på långsiktigt stra-
tegiska frågor (Jonsson 2001, 2002). Nätverken arbetar konkret med kunskap 
på olika sätt. Målet kan vara antingen att skapa egen, ny kunskap; söka efter 
och sprida befintlig kunskap; reflektera över etablerade vägar för kunskaps-
användning i den egna organisationen; diskutera fram och initiera metodut-

Kapitel 4  
Utfallet – vad gjordes i det regionala FoU-arbetet?
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veckling, osv. Nätverksbyggandet och den kontinuerliga dialogen med olika 
kommunrepresentanter, och FoU-verksamheten är således lika viktiga delar av 
verksamheten. 

Nätverken motsvarar väl vad Wenger, McDermott & Snyder (2002: 4–5) 
kallar ”communities of practice” (jfr även Wenger 1998), alltså en mer el-
ler mindre varaktigt fungerande sammanslutning/grupp av människor som i 
samband med sin sociala interaktion också utvecklar kunskap, praktiker, insik-
ter, perspektiv, byter information och utvecklar ett ömsesidigt värde från sin 
interaktion. Betydelsen för organisationer av att på olika sätt bygga och stötta 
sådana ”communities of practice” ligger inte minst i deras stora betydelse för 
innovativ kunskapsutveckling och att de inte låter sig på ett enkelt sätt pla-
neras, eller styras fram, i enlighet exempelvis med vad traditionella idéer om 
organisationsförändring och organisationsutveckling postulerar. De bidrar till 
att mervärden både för individerna och organisationer skapas, ofta på ett oför-
utsett sätt. De fungerar också som en arena för att utveckla yrkeskunnande, 
och professionaliserat arbete.

A community of practice is not just a Web site, a database, 
or a collection of best practices. It is a group of people who 
interact, learn together, build relationships, and in the pro-
cess develop a sense of belonging and mutual commitment. 
Having other who share your overall view of the domain and 
yet bring their individual perspectives on any given problem 
creates a social learning system that goes beyond the sum of its 
parts. Members use each other as sounding boards, build on 
each other’s ideas and provide a filtering mechanism to deal 
with “knowledge overload”. Interpersonal relationships are 
also critical. Knowing each other makes it easier to ask for 
help: You know who is likely to have an answer and you can 
feel confident that your request is welcome. Experts can also 
assume that community members who ask for help are com-
petent enough not to waste their time (Wenger, McDermott 
& Snyder 2002: 34).

Även om ”communities of practice” i grund och botten är organiskt växan-
de (eller döende) företeelser i organisationer, är de för sitt långvariga bestånd 
starkt knutna till existensen av en eller flera koordinatorer. Detta har också 
varit ett typiskt inslag i CKS:s arbetssätt, att knyta nätverks- och dialogarbete 
till personer med en praktisk förankring, ofta men inte alltid, i den kommu-
nala verksamheten. Jag skulle vilja hävda att i allt väsentligt har den innova-
tiva organisationen CKS frambringat utvecklingsarbete som ”communities of 
practice”-idén definierar detta, ”inherently participative, voluntary structures 
whose participants enact their own designs” (Wenger, McDermott & Snyder 
2002: 218). Det arbetsområde som ringats in är i bred mening, FoU-arbete 
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med relevans för skola och utbildning; de ”communities” som formats är nät-
verken och den praktik som utvecklas handlar om ökat interaktivt och kol-
laborativt lärande.

Det finns också ett flertal exempel på mer kortlivade, tillfälliga ”commu-
nities of practice” som särskilt utvecklats relaterat till nationella utvecklings-
satsningar kanaliserade via skolmyndigheter. Jag avser då sådant som semina-
rieserier som organiserats kring specifika frågor eller kunskapsområden, där 
konkret bearbetning av frågorna skett i anslutning i form av exempelvis work-
shops eller så kallade lärande samtal. Det finns exempel på arbete som inriktats 
direkt mot kunskapsöverföring, i form av återkommande presentationer och 
diskussioner av aktuell utbildningsrelevant forskning producerad inom univer-
sitetets olika forskningsmiljöer. I allmänhet har denna också haft tydliga an-
knytningar till de pedagogiskt inriktade yrkesutbildningarna vid universitetet, 
som exempelvis lärarutbildning eller magisterutbildning i specialpedagogik. 
Det finns exempel på initiering och genomförande av ny forskning, i form av 
de forskningsprojekt som finansierats av CKS genom åren. Det finns exempel 
på aktiviteter med direkt inriktning på att stärka deltagarnas kompetens inom 
en speciell typ av utbildningsanknuten praktik, som exempelvis systematiskt 
kvalitetsarbete eller utformandet av så kallade individuella utvecklingsplaner 
för eleverna inom olika skolformer. I sådana fall är den lokala och regionalt 
baserade kompetensutvecklingsinsatsen en direkt respons på nationellt formu-
lerade krav. Likartade exempel finns också som kan beskrivas som direkt inrik-
tade på stöd till utveckling av en specifikt ämnesdidaktisk karaktär, exempelvis 
inom matematikområdet där det nationella centret för matematik fått möjlig-
het att verka genom uppbyggnaden av nya regionala nätverk, eller användning 
av redan befintliga sådana.

I realiteten uppträder de här yttringarna av ”communities of practice” inte 
sällan blandat – ett nätverk kan exempelvis under vissa perioder mer ha prä-
geln av att arbeta med konkret utveckling, under andra perioder orientera sig 
mer åt att diskutera inom vilket område man verkar och hur ens ”commu-
nity” skall avgränsas, för att däremellan ägna sig huvudsakligen åt att stärka sin 
professionalism genom att söka forskningsanknyta sin verksamhet. Mervärdet 
som många gånger lyfts fram av deltagarna i nätverken/communities i de ut-
värderingar som gjorts av verksamheten, har genomgående varit just att bli en 
del av ett större sammanhang, att få en social kontext att verka i. Att arbeta 
med utvecklingsfrågor upplevs inte sällan som att vara tämligen ensam med 
sitt uppdrag, speciellt i mindre kommuner och hos huvudmän för volymmäs-
sigt små verksamheter. Eftersom utvecklingsfrågorna samtidigt lyfts fram som 
viktiga och prioriterade områden för nationella insatser

Utfallet av det arbete CKS har ägnat åt regionala FoU-frågor med in-
riktning på utbildningssektorn presenteras översiktligt i figuren nedan. 
Kategoriseringarna som används är inte uttömmande, men gjorda för att 
motsvara sådana som används i det pågående arbetet både nationellt och 
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inom EU att hitta indikatorer på samverkan mellan lärosäten och samhälle 
(Högskoleverket 2010/8) liksom de inriktningar som av Högskoleverket och 
Skolverket använts som indikatorer på ett framgångsrikt arbete hos regionala 
intermediärer gällande skolutveckling (Högskoleverket 2009). Som konstate-
ras också på annat håll är det emellertid ingen lätt sak att hitta riktigt bra 
indikatorer för denna typ av kunskapsutveckling:

But to really measure the value of knowledge, you cannot 
merely count “things”. Static measures –such as participa-
tion rates, documents produced, or cycle times- only becomes 
useful in the context of stories that explain the causal links 
between them. Using our model, we would say you have to 
go through the entire knowledge system, starting with the ac-
tivities of communities of practice and following their effect 
through the application of knowledge resources in business 
processes, to create values for customers and other stakehold-
ers (Wenger, McDermott & Snyder 2002: 168). 

Den allmänna synen på goda utfallsindikatorer som uttrycks här, är relevant 
för det sammanhang som studeras här. Edström (2005: 194) summerar de 
ideala utfallen av projekt ägnade åt gemensamt kunskapssökande och kollabo-
rativt lärande på följande vis: 

Outcomes of cooperative research can occur in a multitude 
of ways. Participants learn from their participation and revise 
their understanding of a problem area. New actions are taken 
which may lead to improvements. New networks are created 
which can be of value in the future. Educational material may 
be produced in parallel with the research. Participants and 
their organization determine what they consider valuable and 
how they can exploit it to improve effectiveness. 

Fullständiga redogörelser för alla projekt och verksamheter finns samlat i ett 
Appendix. Inom nätverkens ramar förekommer flera olika arbetssätt, som ex-
emplifieras nedan under rubriken ”Kunskaps- och forskningsspridning”, och 
har varit föremål för både löpande informell utvärdering, och mer formell så-
dan, exempelvis genom enkäter, intervjuer med mera med deltagare.
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Figur 1. Aktivitetsöversikt
Kunskapande 
nätverk

Nätverk för vuxenutbildning 1998–2010 
Nätverk för förskolefrågor 1998–2010; 
Regionalt nätverk för skolutveckling 2003–2010; 
Nätverk för specialpedagogik 1998–2006; 
Nationalt nätverk för regionala utvecklingscentra  
och motsvarande 2000–2010

Seminarier Seminarieserier för kommunledning / högre tjänstemän / 
politiker (från 1998 och framåt) om ämnen som utbildning-
ens ändrade styrsystem, förhållandet mellan lokal och natio-
nell styrning av utbildning, skolor i ett lokalt ledningsper-
spektiv, utvärdering i teori och metod, kvalitetsbedömningar 
av skola, utbildning och elever 

Kunskaps- och 
forskningsspridning

Kontinuerlig presentation av forskning vid Linköpings uni-
versitet 1998–2010, i form av forskningsmiljöer, projekt och 
institutioner genom öppna seminarier, science/forskningsca-
féer, pedagogiska caféer, rapporter, nyhetsbrev, webbplats

Forsknings- och 
utvecklingsprojekt, 
samt utvärdering

Friskoleetableringar; den nya förskolan och dess läroplan; 
språkförståelsens betydelse för framgång i skolan; skolan och 
mångkulturen; skolan och sluten ungdomsvård; övergångar 
från särskolan; interventionsprojekt i Linköpings kommun i 
skola och socialtjänst riktade mot barn och unga (”Barns och 
ungdomars bästa”); lärande i arbetslivet

Nationella FoU-  
och kompetens -
utvecklings projekt

Attraktiv skola 2000–2005;  
Partnerskap MSU-regionala FoU-enheter 2004–2006;  
Kompetensutveckling för vuxenutbildare 2005–2006; 
Kvalitetsutveckling i förskolan 2005–06;  
Specialpedagogik 2006;  
Stöd till kompetensutveckling kring Hållbart Lärande 2005;  
Regionalt nätverk för Matematikutveckling 2006–2010;  
Regionalt stöd till kompetensutveckling kring 
Naturvetenskap och Teknik 2006–2009;  
Kompetensutveckling kring Individuella Studieplaner 2005–
2006, 2009;  
Diskriminering i skolan 2010;  
Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? 2010
 

Det kan vara värt att påpeka att några av forskningsprojekten som initierats/ 
finansierats av CKS också inneburit att kommunanställda personer fått möjlig-
het att genomföra en utbildning på masters-, licentiat- eller doktorsnivå, och 
således på ett handfast sätt bidragit till att en kompetensutveckling skett på en 
kommunal arbetsplats hos en huvudman. 
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Gällande vilka partners som varit involverade inom universitetet är detta 
intressant att sammanställa inte minst utifrån omständigheten att en tidigare 
studie pekat på vikten av personkontakter som resurs för samverkansarbetet 
liksom att det uppenbarligen varit ett återkommande problem för universite-
tet, som genom åren ägnat mycket kraft åt att anordna vad som ibland kallats 
”kundmottagning” (Rigné 2006) och styra in kommunerna mot vissa kontak-
tytor (Järvinen 2007). Det är också viktigt att göra en överblick eftersom CKS:
s uppdrag innebär att samverka med hela universitetet, inte endast exempelvis 
filosofisk fakultet eller vissa yrkesutbildningar, som lärarutbildningen. Ett brett 
utfall innebär således att uppdraget uppfyllts på ett bättre sätt.

Figur 2. Involverade institutioner inom universitetet,  
inklusive centrumbildningar

Institutionen för beteendevetenskap IBV  (3)
Institutionen för beteendevetenskap och lärande IBL  (15)
Institutionen för fysik, kemi och biologi  (1)
Institutionen för pedagogik och psykologi IPP  (8)
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier ISV  (5)
Institutionen för teknik och naturvetenskap ITN  (1)
Institutionen för Tema  (4)
Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF  (1)
Institutionen för utbildningsvetenskap IUV  (2)
Ekonomiska institutionen EKI  (2)
Matematiska institutionen MAI  (3)
Centrum för människa, teknik, organisation  (1)
Centrum för tillämpad etik  (1)
Rektorsutbildningen  (2)

När utfallet i termer av vilka enheter inom universitetet som varit engagerade i 
konkret FoU-arbete knutet till verksamheten sammanställs, visar det sig att det 
är institutioner och centrumbildningar med verksamhet huvudsakligen inom 
filosofisk fakultet och utbildningsvetenskap, och föga förvånande, de med i 
bred mening pedagogisk / samhällsvetenskaplig / beteendevetenskaplig in-
riktning som är de mest frekvent förekommande som samverkanspartners till 
CKS. Dessa är förstås också de institutioner som har de tydligaste koppling-
arna som medverkande i de pedagogiska yrkesutbildningar som samverkans-
uppdraget har inriktats på. Dessutom förtjänar att förtydligas att medverkan 
av den tvärvetenskapliga Temainstitutionen huvudsakligen gäller tema Barn 
vilket inte är förvånande, men även exempelvis tema Vatten. Institutionerna 
har här tagits upp under samtliga sina beteckningar, oavsett universitetsin-
terna omorganisationer genom de aktuella åren. Det avvikande från mönstret 
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är naturvetenskapligt respektive matematiskt inriktade utvecklingsprojekt som 
formats genom åren. 

Forskarkompetens, forskningsinriktningar och kunskapsområden varierar 
mellan olika lärosäten. Detta nödvändiggör i sin tur att en samverkansenhet 
som CKS, även om den är anknuten till Linköpings universitet, för att upp-
fylla sitt uppdrag också behöver utveckla samverkan med andra lärosäten. I 
samband med vissa av de utvecklingsinsatser på utbildningsinsatser som en-
heten arbetat med, har det också varit ett uttalat krav från uppdragsgivarna 
att utveckla sådant. Nedanstående figurer redovisar vilka samverkanspartners 
bland andra lärosäten som varit aktuella i samband med olika samverkanspro-
jekt och samverkansaktiviteter. Likaledes redovisas externa myndigheter, eller 
andra typer av organisationer.

Figur 3. Externa partners – nationella myndigheter, centra, etc.

Skolverket (både före och efter 2008)
Myndigheten för skolutveckling
Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande
Valideringsdelegationen
Specialpedagogiska institutet
ENCELL
Nationellt Centrum för Matematikutveckling NCM

Figur 4. Andra lärosäten, intresseorganisationer

Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Jönköping
Högskolan Kalmar
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Väst
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Växjö universitet
Örebro universitet
Regionförbundet Östsam
Sveriges Kommuner och Landsting

Därutöver har också exempelvis fackliga organisationer varit representerade 
inom en del utvecklingsprojekt och vissa nätverk, med inriktning på vuxnas 
lärande. 

Många, men inte alla, samverkansprojekt har fått ett konkret utfall. Det 
förekommer också att projekt planerades men inte genomfördes som avsett. Ett 
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sådant exempel finns avseende det nationella utvecklingsprojektet ”Idéskolor 
för mångfald”. Myndigheten för Skolutveckling riktade sig till samtliga regio-
nala intermediärer och inbjöd till samverkan runt kompetensutveckling (MSU 
Förfrågan dnr 2004: 339) baserat på detta. Det fanns skolor och skolhuvud-
män inom regionen som mottagit nationella utvecklingsmedel för arbete inom 
ramen för detta, och CKS var involverat som processtödjare i det arbete som 
pågick inom andra kommuner att skriva fram projektansökningar. Detta or-
ganiserades på så vis att en så kallade ”help-desk” initierades för kommunerna, 
där för utvecklingsarbete ansvariga personer kunde få konkret vägledning och 
stöd i att utforma projektidéer och skriva fram projektansökningar, eftersom 
just detta enligt många kommunpartners var en av de svaga länkarna i kom-
munalt utvecklingsarbete. Det fanns också andra pågående projekt inom regio-
nen (bland annat kopplade till regionförbundets arbete, liksom ett kommunalt 
FoU-centrums verksamhet) med inriktning på frågor om flerspråkighet, de-
mokrati och inflytande för barn och föräldrar, och kopplingar till närsamhäl-
let, där uppenbara anknytningspunkter fanns. Men eftersom de personer inom 
universitetets olika relevanta forskningsmiljöer som tillfrågades om medverkan 
inte hade tid, upphörde projektplaneringen. 

Med tiden visade det sig att olika skolhuvudmän i olika hög grad genere-
rade egna, lokala utvecklingsprojekt, och en av de bärande strukturerna i de 
regionala utvecklingsnätverkens arbete var just sådant arbete. Flera olika områ-
den berördes återkommande under lång tid, exempelvis IT och lärplattformar, 
som en efterföljd av det nationella ITiS-projektet; entreprenörskap i skolan 
och entreprenöriellt lärande; mediapedagogik och filmskapande; internatio-
nalisering (”Globala skolan”) och skolutbyte inom EU; genusfrågor och ge-
nuspedagogik; liksom mångfalds- och demokratifrågor. Anknytningen till det 
nationellt prioriterade utvecklingsarbetet, kanaliserat via de ansvariga statliga 
myndigheterna, kom att variera. Genom att de regionala utvecklingsnätverken 
som samlade verksamma inom olika skolformer kunde fungera som arena för 
erfarenhets- och kunskapsutbyte, spreds lokalt utvecklingsarbete på ett sätt vid 
sidan av de ”stora” projekten med nationellt stöd, på ett sätt som den ofta före-
kommande metaforen ”ringar på vattnet” anger. Det fanns också möjligheter 
att samordna arbete som gjordes inom ramen för exempelvis ett nationellt stött 
utvecklingsarbete, med nätverkens aktiviteter – exempelvis var det inte alla 
kommuner inom regionen som fått utvecklingsmedel från Myndigheten för 
Skolutveckling för kompetensutveckling av förskolepersonal, men genom att 
dubblera en del av de insatser som gjordes inom ramen för det av myndigheten 
via CKS understödda arbetet och rikta detta även till dem kunde utvecklings-
insatserna spridas i hela regionen.

Jarvis (1999) argumenterar för att praktiker inom olika fält med nöd-
vändighet måste beforska sin egen verksamhet, men i en sorts gråzon i för-
hållande till den etablerade forskningen – de blir en typ av avantgarde, vars 
forskningspraktik också blir speciell. Den blir efemär, unik, och med nödvän-
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dighet kvalitativt inriktad, utifrån ett subjektivt intresse (Jarvis 1999: 25–31). 
Aktionsforskningen föreslås också av Jarvis som den lämpliga huvudinrikt-
ningen på ”practitioner research” vilken beskrivs i termer (Jarvis 1999: 89–
101) som omedelbart frammanar det som numera definierats som så kallade 
praxisnära forskning om skola och utbildning, det vill säga det område som 
den utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet skall främja 
utvecklingen av. Emellertid bör den organiseras i samverkan enligt Jarvis, för 
att optimera kunskapsutvecklingen – trots allt innehåller aktionsforskningen 
också väl kända nackdelar. Jarvis sammanfattar sin syn på vad denna samver-
kan bör frambringa – en hybridaktör, ”the practitioner-researcher” som är en 
oundviklig och allt mer frekvent förekommande person i det nya kunskaps-
samhället, vilka frambringar forskningsprojekt som är små, lokala och prak-
tiska (Jarvis 1999: 167). 

I en uppföljning av lokala utvecklingsprojekt i Stockholm skriver Tydén & 
Blücher (2006) att nätverk för kunskaps- och kompetensutveckling fyller ett 
flertal olika funktioner, men att deras blotta existens är en nödvändighet för 
att kunna driva organisationer i förändring och skapa förutsättningar för inno-
vativitet. Detta har ett flertal gånger bekräftats genom deltagarna i de nätverk 
som byggts upp inom den verksamhet som sammanfattats ovan. Modellen 
som CKS utgjort för hur en samverkan kan organiseras har också fått efter-
följare, ett aktuellt exempel är hur Mälardalens högskola med kommunerna 
Eskilstuna och Västerås organiserat sitt samhällskontrakt (Verksamhetsplan 
2010, jfr också Benners (2009: 150ff, 167) analys av Mälardalens högskolas 
utveckling). 
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I följande kapitel avser jag att diskutera vad som kan betecknas som möjlig-
heter respektive hinder för förverkligandet av den innovativa idé som visionen 
om organisering av regionala utvecklingscentra utgör, liksom andra omstän-
digheter som kan antas ha påverkat det enskilda fallet på olika sätt. Olika 
frågor som diskuteras och analyseras är:

– Arbetsfördelningen rörande kunskapsutveckling och FoU-arbete för 
skola och utbildning sedan reformperiodens början, runt cirka 1990 
– vilka var de inblandade aktörerna och vilka uppgifter och vilket ansvar 
knöts till dem? Ändras uppdragen implicit eller explicit över tid? Passar 
de strukturer och organisationer som byggdes upp av dessa aktörer ihop 
med den utveckling som efterfrågas och målen för denna? Hur kan 
kunskapsstyrning samordnas i ett komplicerat system med flera olika 
kunskapsutvecklare?

– Övergripande processer som påverkar förutsättningarna – hit hör sådant 
som: vilka kunskapsideal som utvecklas inom olika delar av skola och 
utbildningsystem? Hur går professionalisering av lärarkåren till idealt 
och reellt? Hur ser den inomakademiska utvecklingen av kunskap för 
utbildningssektorns verksamhet ut?

– Svängningar i forsknings- och innovationspolitik i stort – hur avtecknar 
sig skeenden på den nationella och övergripande nivån i det lokala och 
regionala?

Ett sätt att se på den process som redogjorts för tidigare är, som också sagts 
inledningsvis, att betrakta den som ett försök att organisera samverkan genom 
att en rad olika initiativ tas samtidigt som nya styrningsformer etableras, en 
konkretisering av abstrakta föreställningar om hur en förbättrad kunskapspro-
duktion som gagnar skolan och utbildningssystemet kan åstadkommas genom 
denna organisering liksom en uttalad strävan efter att åstadkomma detta på ett 
innovativt sätt, alltså att åstadkomma ett förändrat och utvidgat innovations-
system. Organisationsforskningen har ägnat mycket uppmärksamhet åt orga-
nisationsförändring, organisationsutveckling och organisationsreform, vilket 
också kommit att bli beteckningar på forsknings- och utvecklingsinriktningar 
inom fältet. Naturligt nog har frågor i ökande grad kommit att ställas om 
varför förändringar inom och av organisationer visar sig vara så komplicerat, i 
kontrast till föreställningar om utfallen av en överblickbar, planerad och ratio-
nellt målinriktad process som syftar till något nytt. 

Kapitel 5  
Möjligheter och hinder för  

ett kollaborativt lärande – analys och diskussion 
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Den tidiga organisationsforskningens tillförsikt angående möjligheten att 
åstadkomma genomgripande förändring av organisationer har modifierats be-
tydligt. Dessutom har ett mer allmänt ifrågasättande om förändring alltid är 
till självklar fördel och nytta för organisationer och institutioner blivit mer 
förekommande. Rutinisering av organisationsförändring och storskalig re-
form har också uppmärksammats (March & Olsen 1993: 95–116) – inom 
exempelvis svensk offentlig förvaltning pågår ett mer eller mindre konstant 
reformarbete (Brunsson 1993) och ett flertal granskare av skolan och utbild-
ningssystemet har pekat på den oavlåtliga räcka av reformer som pågått sedan 
1990-talets början som en belastning på hela systemet vilken leder till en all-
män reformtrötthet. Exempel på sådana tankegångar är när det hävdas att vad 
skola/utbildning behöver för att bli bättre på att nå sina samhälleligt definie-
rade mål, är ”arbetsro”; eller att ett skäl till grannlandet Finlands synbarligen 
bättre fungerande system är att det inte genomgått så många reformer som det 
svenska. Ett sådant perspektiv antyds också i SOU 2008: 109, som motiverar 
sin titel En hållbar lärarutbildning, med de negativa effekterna av att med cirka 
tioåriga intervall göra om hela lärarutbildningen vilket enligt utredningen varit 
fallet under efterkrigstiden (s. 419–421). 

Bakgrunden för det fall som uppmärksammats i denna studie är en föränd-
ringsprocess sammansatt av flera olika beståndsdelar, och likaledes sprungen ur 
olika förändringslogiker. Den handlar dels om rent formella och regelbaserade 
förändringar (gällande lagstiftning, förordningar, förvaltningsstrukturer) och 
om mer subtila, innehållsmässiga förändringar som exempelvis ändrade för-
väntningar på ändrade attityder och viljeyttringar gällande relationen mellan 
lärosäten och omgivande samhälle. 

Det traditionella upplägget i många organisationsförändringsprocesser är 
att introducera en förändringsagent (som inte behöver vara en person/individ). 
Idén om förändringsagenter återfinns inom den praktiknära ”organisationsut-
vecklingen”, en uppsättning idéer och metoder med sitt ursprung i 1950-talet, 
med starka influenser från beteendevetenskap, främst humanistisk psykologi, 
och klara anknytningar till det som senare utvecklats till aktionsforskning. 

Med utgångspunkt ifrån förändringsagentens inträde antas att organisatio-
nen, processen, interaktionen eller vad som i det enskilda fallet skall förändras, 
behandlas på ett nytt sätt. Rutiner byts mot reflektion och ifrågasättande, tidi-
gare för-givet-tagna förhållanden skärskådas och innovation uppmuntras.

Jag menar att idén och visionen om regionala utvecklingscentra sådan den 
lanserades i förändringsarbetet som pågick inom skola och utbildning i stort 
i Sverige under 1990-talet uttrycker en syn på dessa som en förändringsagent 
i den mening som ordet brukar användas inom organisationsforskningen. I 
sin tur förutsattes att de regionala centra skulle kunna bidra till olika typer av 
innovativa processer inom organiseringen av FoU-arbete driven av de olika 
involverade aktörerna, framför allt avseende lärosätenas arbete och hur den 
mer abstrakta kunskapsutvecklingen med relevans för sektorn skulle kunna 
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ske utifrån en gemensamt organiserad utvecklingsprocess. Redan från start 
följde Högskoleverket och Skolverket specifikt de regionala utvecklingscentra 
(Holmström u.d., Högskoleverket & Skolverket 1999) och konstaterade då 
att dessa också ur ett högskoleperspektiv var att betrakta som en organisatorisk 
innovation på systemnivå – men att de också därför var en utmaning av hög-
skolan. Ett kollaborativt lärande av det slag Södergren (2005) beskriver som 
typiskt förekommande i innovativa system förutsattes också utvecklas.

Czarniawska (2008: 87–91) sammanfattar två ofta förekommande model-
ler för förändring, som diffusion respektive översättning, där den ena historiskt 
sett dominerar teorier om innovationer och innovativitet, och den andra i stäl-
let betonar det stora utrymmet för tillfälligheter, aktörer och olika typer av 
icke-rationella inslag att påverka vad som blir det faktiska utfallet, ett perspek-
tiv som fått allt större utrymme under senare år (jfr också bidragen i Benner 
2005). I det aktuella fallet blandas de här modellerna, introduktionen av en 
förändringsagent är ett uttryck för den första men avsaknaden av en specifik 
beskrivning av uppdraget är ett uttryck för den andra modellen. Det uttalat 
icke-dirigerande förhållningssättet från de statliga myndigheterna Skolverket 
och Högskoleverket kan ses som ett tydligt avsteg från det förväntade med tan-
ke på de karakteristiska dragen i svensk kunskapsstyrning och organisering av 
kunskapsutveckling som tidigare forskning (Benner 2009: 26–28, 360–373; 
Fuglsang 1993; Naeve & Jenkins 1983; Nybom 1997) påvisat. 

Som redogjorts för tidigare var det ett egentligen helt öppet uppdrag, med 
en så gott som obefintlig central styrning, som formulerades i visionen kring 
regionala utvecklingscentra. Med tanke på styrsystemets utveckling i stort, 
och framför allt de uppenbara stora förhoppningarna på att skolhuvudmän, 
akademiska kunskapsproducenter och ansvariga myndigheter skulle hitta ett 
gemensamt intresse av att driva regional utveckling via sådana centra, framstår 
tanken som mycket innovativ. Några speciella statliga medel avsattes inte för 
att finansiera verksamheten, utan det förutsattes att det skulle finnas ett starkt 
och gemensamt egenintresse hos skolhuvudmän och lärosäten vilket skulle få 
dessa att hitta finansiella och organisatoriska lösningar tillsammans i syfte att 
få igång en verksamhet av detta innovativa slag. Inte heller för högskolans sam-
verkansuppdrag i stort avsattes särskilda medel, eller ökades direktdestinerad 
finansiering. Dessutom förutsattes, även om det inte uttrycktes lika tydligt, 
ett intresse från lärarkåren och dess fackliga organisationer (mer om detta se-
nare). I så måtto överensstämmer förutsättningarna för det aktuella fallet med 
vad Fuglsang (1993) och Bitard et al. (2008) pekat ut som specifikt svenskt, 
nämligen inslaget av korporativism i organiseringen av innovativ kunskapsut-
veckling. 

I mer teoretiska termer skulle man kunna säga att dessa tänkta samver-
kansenheter framträder som potentiella förändringsagenter i ett spänningsfält 
mellan formaliserade institutioner/organisationer (jfr Alexandersson 2006: 
369–370), som ett innovativt grepp för hantera förändring i både dessa och 
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i deras omvärld. Den nya kunskap som parterna gemensamt skulle söka och 
utveckla föreställde man sig skulle leda till ett ömsesidigt lärande om och för 
den praktiska utbildningsverksamheten, förändrade värderingar av både teo-
retisk och praktisk verksamhet och organisatorisk utveckling generellt. Nu är 
detta som tanke givetvis inget nytt inom utbildningsverksamhet, utan tvärtom 
en väl etablerad tankegång som sedan 1960-talet legat bakom mängder av 
projekt rörande ”organisational development” som behandlas inom organisa-
tionsforskningen i stort (Borum 1995; Burrell & Morgan 1993; Clegg 1990; 
Silverman 1981) och mängder av det som brukar sammanfattas som skol-
utvecklingsforskning i synnerhet (Andrae Thelin 1997; Blossing 2000, 2008; 
Ekholm 2000; Miles 1964; Myndigheten för Skolutveckling 2003; Scherp 
2007; Skolverket 2009: 221–252; SOU 2003: 90, 126; SOU 2010: 35, 42–46) 
och det förefaller inte osannolikt att det var just detta som formade idén. Den 
lanserades under en tid när diskurser om ”lärande organisationer” och vilka 
”nya” krav det så kallade kunskapssamhället ställde på kunskapsutveckling och 
kunskapsanvändning var inne i intensiva utvecklingsfaser. 

Utvecklingen av centra följdes av både Högskoleverket och Skolverket un-
der åren direkt efter introduktionen av idén om dessa. Myndigheterna fick ett 
gemensamt uppdrag i sina regleringsbrev att göra det, genomförde tillsammans 
ett antal insatser för att stödja framväxten av regionala centra och kartlade ut-
fallet. Utgångspunkterna verken arbetat med hade varit att lokala behov skulle 
få styra utvecklingen, och alla inblandade skulle ha status som jämbördiga 
parter. De aktiviteter som genomfördes som processtöd bestod i anordnandet 
av partsgemensamma seminarier och konferenser, och konkret projektstöd, 
ibland kanaliserat via regionala myndighetskontor. När utfallet undersöktes 
konstaterades att:

– samverkan hade etablerats framför allt kring grundutbildning
– om samverkan kom till stånd var i stor utsträckning avhängigt 

kommunens geografiska närhet till universitet/högskola
– kommunens samlade strategi för kompetensutveckling av sin personal i 

utbildningssektorn var viktig
– forskningen var avlägsen – huvudsakligen kopplades grundutbildningen 

in i samverkansstrukturerna.
Myndigheterna konstaterade att det fanns klara problem som bestod i ”trö-
ga strukturer” både hos lärosäten och i kommuner.13 I kommunerna tillkom 
problem med en förväntan på att fasta organisationer skulle byggas upp där 
man kunde få färdiga lösningar samt en bristande långsiktighet och outveck-
lad målstyrning av utvecklingsarbete i kommunal utbildning. Inom lärosätena 
fanns, förutom samma problem kring organisering som hos skolhuvudmän-
nen, också intern splittring och rivalitet mellan olika discipliner och forsk-
ningsmiljöer, samt att lärosätenas bredd kom bort – samverkan begränsades 

13 Vid den här tiden hade den stora expansionen av fristående huvudmän inte ägt rum.
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till lärarutbildning, alltså utbildning på grundnivå, och pedagogikämnet 
(Skolverket & Högskoleverket 1999, Skolverket 1999, Högskoleverket 2000). 
Högskoleverket (2001) konstaterade senare också att samverkan i hög ut-
sträckning var personbunden, relativt kortsiktig och oftare enkelriktad (i form 
av uppdrag) än ömsesidig.14 

Aktörerna inom samhällsuppdraget FoU för skola och utbildning
Som framgått av fallstudien har ett flertal aktörer varit involverade i uppdra-
get att samverka kring utvecklingsfrågor för skola och utbildning. Inte minst 
detta, på flera olika aktörer delade ansvar, kan antas ha bidragit till den kom-
plexitet som påverkat genomförandet, liksom omständigheten att parterna fått 
möta varandra i delvis nya roller. I den traditionellt kunskapande strukturen 
universitet/högskola styrs kunskapsutvecklingen av vetenskapssamhället själv, 
med dess interna normsystem och kriterier på relevans, nytta och innovativi-
tet. Högskoleverket (2004, 2008) beskriver hur utvecklingen sett ut alltifrån 
högskolereformen 1977 (då ett flertal yrkesutbildningar akademiserades) och 
framåt, och hur både begreppet ”samverkan” och vilka förväntningar på uni-
versitet/högskolor som aktörer förändrats sedan denna tid. Under 2000-ta-
let skärptes kraven på att samverkan med den offentliga sektorn, inte endast 
näringslivet, skulle utvecklas och speciellt riktas mot yrkesverksamma inom 
denna, som exempelvis den stora lärarkåren (Högskoleverket 2004: 26–27). 
Likaledes förutsattes lärosätena bli bidragande till de regionala tillväxtpro-
grammen och regional utveckling, och förstärka innovationssystemet också på 
regional och lokal nivå, något som också underströks av den rent faktiska till-
växten av lärosäten runtom i landet. Samtidigt pågick dock en parallell process 
som starkt betonade värdet av traditionen och självständigheten för den veten-

14 Detta överensstämmer med vad som också redovisats för samverkan mellan läro-
säten och näringsliv i Sverige, till skillnad från förhållandena i USA av Etzkowitz 
et al. (2003) – en förklaring sägs vara att svenska akademiker bl.a. till följd av den 
bristande rörligheten och stela arbetsmarknadsstrukturen inte är entreprenöriellt 
utan konsultativt inriktade i sina samverkanskontakter. Likaledes kan avsakna-
den av ett meriteringssystem som klart anger värdet av samverkansarbete bidra 
till att detta hamnar långt ner på listan över arbetsuppgifter när universitetsan-
ställda forskare/lärare skall prioritera vad man skall ägna sin knappa tid åt. I det 
avseendet påminner situationen på ett slående sätt om den som rapporteras om 
grund- och gymnasieskolelärares inställning till utvecklingsarbete. I den statliga 
utredningen Innovativa processer utpekas det bristande erkännandet inom akade-
mien av samverkansmeriter som ett problem (SOU 2003:90, s. 29–36) och krav 
ställs på en förändring i detta avseende. För en historisk framställning, se Nybom 
1997:162–174.
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skapliga verksamheten, med dess interna, kollegiala normer och kvalitetskrite-
rier inom det vetenskapliga samhället, och en forskningspolitisk styrning med 
en tydlig inriktning på detta, det vill säga en distansering från den tidigare så 
kallade sektorsforskningspolitiken (Benner 2009: 108–12; SOU 2005: 31).

Forskningsfinansieringssystemet förändrades för att ytterligare förstärka 
detta, med en förstärkning av den traditionella kärnan inom systemet, allt-
så lärosäten och forskningsråd. Detta innebar en förändring av villkoren för 
kunskapsproduktionen med relevans för skola/utbildning, och därmed även 
utvecklingsarbetet inom sektorn, eftersom det ansvar som tidigare uppburits 
av ett antal sektorsmyndigheter överfördes till universitet och högskolor å ena 
sidan, och skolhuvudmännen å andra sidan. Samtidigt förväntas uppenbarli-
gen de nationella myndigheterna på området också verka som kunskapande 
aktörer, inte minst för att upprätthålla statens kontroll över sektorn skola och 
utbildning (jfr Stenlås 2009). Ett FoU-system för utbildningssektorn som kän-
netecknades av motstridiga utvecklingstendenser och oklar ansvarsfördelning 
etablerades (SOU 2005: 31).

Myndighetsstrukturen inom staten – FoU på den nationella nivån 
Följande exposé koncentreras till de stora sektorsmyndigheterna med ansvar 
för skola och utveckling av utbildningssystemet. Det innebär att mindre ut-
bildningsmyndigheter med speciella ansvarsområden inte kommer att behand-
las, även om de naturligtvis inte är oviktiga som aktörer (och några av dem 
är aktörer i det specifika fallet som studeras), och inte heller regionalt viktiga 
aktörer som exempelvis länsarbetsnämnden (som förekommit som en samar-
betspartner i det lokala fallet). Huvudfokus ligger här på de myndigheter som 
haft ett klart utpekat utvecklingsansvar på den nationella nivån och den största 
volymmässiga verksamheten på detta område. Jacobsson och Sahlin-Andersson 
(1995: 25–29) hävdar också att det nya Statens Skolverk, som tillkom samti-
digt som det nya styrsystemet för skola och utbildning infördes, t.o.m. kan be-
traktas som den idealtypiska myndighet en statsförvaltning byggd på mål- och 
resultatstyrningsprinciper behöver. 
Riksdagens revisorer skrev i en rapport:

Kravet på bättre skolor var ett skäl till att riksdagen hösten 
1990 fattade beslut om en klarare ansvarsfördelning för skol-
väsendet. Detta beslut var ett led i en rad successiva beslut 
om ett decentraliserat skolsystem. Bättre skolor skulle åstad-
kommas genom att ansvaret för verksamheten fördes ut till 
dem som arbetar i skolorna. Lärarnas yrkeskunskap och 
skolledarnas förmåga att samla alla i skolorna kring gemen-
samma mål framhölls som avgörande för skolornas resultat. 
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Grundläggande nationella mål skulle anges i lag och övriga 
mål i klara och tydliga läroplaner. Likvärdigheten i detta mål- 
och resultatstyrda skolsystem skulle garanteras genom upp-
följning, utvärdering och tillsyn. Uppföljning och utvärdering 
skulle bedrivas såväl i den enskilda skolan som på kommunal 
och nationell nivå. Ett nytt målrelaterat betygssystem med tre 
betygssteg har också införts. Huvudmannaskapet för skolväsen-
det fördes över till kommunerna 1 januari 1991. (Riksdagens 
revisorer 1998/99: 8)

Inom staten existerade fram till kommunaliseringen av skolan en central myn-
dighet, Skolöverstyrelsen (SÖ) fram till 1991. Då bildades det nya Statens 
Skolverk, eller som det snabbt kom att kallas, Skolverket. SÖ och dess regiona-
la organisation sedan 1958, länsskolnämnderna, hade byggts upp som stöd för 
de starkt centraldirigerade utbildningsreformerna från 1940-talet och framåt 
(Nytell 2006: 42–44; Rothstein 1986, 1992), och länge kritiserats för att utöva 
en alltför långt gången detaljerad regelstyrning, illa anpassad till den mål- och 
resultatstyrningsprincip som gradvis kom att dominera statsförvaltningen och 
myndigheterna (Stenlås 2009; Riksrevisionsverket 1994: 21–24). 

Inom SÖ fanns vid länsskolnämnderna i samarbete med lärarutbildnings-
anordnarna inom högskolan en etablerad fortbildnings- och konsulentverk-
samhet (se vidare Carlgren 2009: 15–16; SOU 2005: 31; Stenlås 2009). Den 
nya myndigheten Skolverket utpekades som central aktör i kunskapsstyrning-
en av utbildning och skola genom att bedriva egen målrelaterad uppföljning 
och utvärdering samt finansiera sektorsforskning. Myndigheten fördelade 
också utvecklingsmedel av olika slag (ofta riktade) för direkt stimulans till sko-
lutveckling, pedagogers förkovran m.m., som utgjorde en tung del av myn-
dighetens budget. Skolverket definierades inte bara som en stabsmyndighet, 
utan också som en kunskapsorganisation som skulle utveckla kvalificerat kun-
nande om sektorn och verksamheten (Jacobsson och Sahlin-Andersson 1995: 
42–55; Nytell 2006: 147; Olofsson 2010: 121; Sandström 1996: 133–138; 
SOU 2005: 31). Dess förste generaldirektör, Ulf P. Lundgren, hämtades från 
Uppsala universitet där han innehade en professur i pedagogik, och tveklöst 
kan sägas representera disciplinens akademiska topp. Denna akademiska, 
inomdisciplinära anknytning hos generaldirektörerna skulle fortsätta, efter 
Lundgren följde Mats Ekholm, professor i pedagogik vid Karlstads universitet. 
Per Thullberg, som efterträdde Ekholm, var professor i historia vid Södertörns 
högskola, men betonade vid sitt tillträde för Skolverkets personal sin förankring 
i en pedagogisk–progressivistisk folkbildningstradition (Minnesanteckningar, 
Skolverksdagarna 2003). 

Även i fråga om personalens kompetens gjordes i det nya Skolverket med-
vetna försök att höja den, genom rekryteringar av forskarutbildade och inte 
enbart praktiskt erfarna ”skolmänniskor”. Den nya personal som också repre-
senterade fler akademiska discipliner än enbart pedagogik knöts till en flexibel 
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projektorganisation för att på bästa sätt använda denna breda kompetens, allt 
enligt Riksrevisionsverkets rekommendationer (Riksrevisionsverket 1994: 36, 
47–50). Genom denna allmänna kompetenshöjning förväntades den ansvari-
ga nationella myndigheten förbättra den egna kapaciteten att utöva kunskaps-
styrning genom sin verksamhet, bättre kunskapsunderlag och skarpare analys. 
Nationell utvärdering blev ett centralt arbetsfält för den nya myndigheten. 
Sektorsmedel för forskning fanns också kvar inom Skolverket till 2003, vilket 
bl.a. ledde till ett oklart och delvis konfliktfyllt förhållande till Vetenskapsrådet 
och etableringen av kunskapsområdet utbildningsvetenskap inom dess verk-
samhet (SOU 2005: 31, s. 32–39).

Ett annat viktigt instrument i denna nya utvecklade kunskapsstyrning av 
skolan var den nya rektorsutbildning som tillkom under 1990-talet, vilken 
från 1992 och framåt drevs av sex olika universitet och högskolor på statens 
uppdrag (lärarutbildningen i sig utgjorde naturligtvis också ett viktigt styrin-
strument, kontrollerad via Högskoleverket). 

Vid sidan av den nationella myndigheten, tillkom också ett antal så kall-
lade nationella centra (ibland kallade nationella resurscentra) för att kunna 
stödja skolhuvudmäns och pedagogers utvecklingsarbete inom bestämda fält/
ämnen och verksamhetsområden. Således fanns (inom Skolverket) exempelvis 
ett Nationellt Centrum för Läs- och Skrivutveckling, ett Nationellt Centrum 
för Tekniken i Skolan, ett Nationellt Resurscentrum för Kemi, ett Nationellt 
Resurscentrum för svenska som andra språk, osv.15 Normalt lokaliserades dessa 
till olika lärosäten, och har alltså en lokal och regional förankring men ett na-
tionellt uppdrag. Detta har visat sig vara ett problem för de nationella centras 
möjlighet att nå ut och verka, då de enligt egna uppgifter saknar viktiga delar 
av en infrastruktur för att uppfylla detta nationella uppdrag. De uppfattas inte 
sällan som delar av ett speciellt lärosäte, som riktar sig till närområdet (munt-
lig kommunikation från föreståndare vid nationella centra vid seminarium på 
nationellt nätverksmöte, Växjö, 2010-04-28). 

Gradvis kom under 1990-talet starkare krav att ställas på att myndigheten 
Skolverket skulle genomföra sitt utvecklingsuppdrag separerat från tillsynen 
och utvärderingen av skolor, och skolhuvudmän, vilket varit ett annat stort ar-
betsområde inom verket (Nytell 2006: 74-88; Riksrevisionsverket 1994, 1998; 

15 Nationellt centrum för matematikutveckling (Göteborgs universitet), Kemi lärar-
nas resurscentrum (Stockholms universitet, Nationellt resurscentrum för fysik 
(Lunds universitet), Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Uppsala 
universitet i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet), Centrum för Tekniken 
i Skolan, CETIS, (Linköpings universitet), Nationellt centrum för svenska för 
invandrare och svenska som andraspråk (Stockholms universitet), Nationellt cen-
trum för språk-, läs- och skrivutveckling (Skolverket), Fortbildningsavdelningen 
för skolans internationalisering (Uppsala universitet), Nationellt centrum för 
främjande av god hälsa hos barn och ungdomar (Örebro universitet) och Encell 
– National center for life-long learning (Högskolan i Jönköping). 
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Stenlås 2009: 51–54). Tillsynen utgjorde givetvis en verksamhet där regelstyr-
ningen av utbildning/skola stod i fokus. Vad beträffar kunskapsstyrningen dis-
kuterades förutsättningarna för denna allt mer. Riksdagens revisorer skrev i 
en rapport att utvecklingsarbetet måste knytas tydligare till målinriktat arbete 
med skolförbättring och få en bättre forskningsanknytning, även om man ock-
så konstaterade en brist på relevant nordisk forskning på området (Riksdagens 
revisorer 1998/99). Dessutom ansågs revisorerna att de många olika främjande-
uppdragen till Skolverket på olika nivåer gjorde dem allt svårare att förena, och 
också rymde potentiella konflikter. Den nedåtgående trenden i grundskolans 
resultat fortsatt genom hela 1990-talet trots reformerna, samtidigt som mycket 
stora resurser togs i anspråk för skolans verksamhet. Även internationellt hade 
allt fler nationer byggt upp skilda inspektions-, uppföljnings- och utvärde-
ringsmyndigheter vilka verkade åtskilda från utvecklingsansvariga i takt med 
att intresset för en mer systematiserad bedömning av skol- och utbildnings-
systemet som helhet blivit viktigare (McKinsey & Company 2007: 36–40; 
SOU 2005: 31). Sveriges deltagande i flera internationella jämförande studier 
av elevers resultat under 1990- och 2000-talen visade också på en oroande 
utveckling, med försämrade resultat och bristande kunskaper. 

Styrning genom kvalitetsutveckling tydliggjordes då skolhuvudmännen 
1997 genom en förordning (SFS 1997: 702) ålades att upprätta skriftliga kva-
litetsredovisningar. Dessa förutsattes i sin tur kunna ge viktigt underlag för 
ett långsiktigt utvecklingsarbete. 1 mars 2003 delades Statens Skolverk i två 
nya myndigheter efter förslag av regeringens särskilde utredare, Hans Forssell. 
Den ena, nya Skolverket, fick ansvar bl.a. för nationell tillsyn och utbild-
ningsinspektion medan det nationella ansvaret för utvecklingsfrågorna inklu-
sive forskning fördes över till den nybildade Myndigheten för Skolutveckling 
(MSU). Kvalitetsutvecklingsaspekterna kan dock inte sägas helt ha försvunnit 
från myndighetens uppdrag, även om den utvecklingsstödjande verksamheten 
lades in i MSU:s verksamhet. I en broschyr presenterades Skolverket på föl-
jande sätt:

Utbildningsinspektionen blir den prioriterade uppgiften för 
skolverket och kommer att öka väsentligt i volym de närmaste 
åren. Skolhuvudmän och skolor kommer att inspekteras regel-
bundet och inspektionen kommer att omfatta såväl verksam-
heternas förutsättningar och resultat som kvalitetsarbete. På 
kommunal nivå är det främst kommunens övergripande an-
svar som fokuseras, på skolnivå kommer den professionella ni-
vån att stå i centrum. En väsentlig aspekt i utbildningsinspek-
tionen är dialogen med de berörda kring resultaten så att det 
systematiska kvalitetstänkandet utvecklas. (Skolverket u.d.)

Förhållandet mellan de nationella myndigheterna och deras relationer till de 
regionala utvecklingscentra som innovativa arenor för lärande och kunskaps-
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bildning diskuterades inte explicit av Forssell i utredningen, och heller inte 
inom myndigheten, enligt muntlig uppgift från dåvarande generaldirektören 
Mats Ekholm, i samband med att utredningsuppdraget pågick.16 Däremot 
fanns en medvetenhet om detta inom en samtida statlig utredning som analy-
serade innovativa processer och förutsättningarna för dessa i stort, där regio-
nala centra berördes och definierades som en ”embryonal” form av innovativ 
organisation (SOU 2003: 90, 26) med potentialen att utvecklas till arenor för 
bättre FoU och utbildningsverksamhet direkt knuten till regionerna, i stäl-
let för lärosätena, och med kopplingar till en programverksamhet inriktad på 
förbättringsarbete inom utbildning, vård och infrastruktur (SOU 2003: 90, 
20–43).

Myndigheten för Skolutveckling övertog arbetet med det utvecklingsupp-
drag som funnits inom Skolverket, och resulterat i en så kallade dialogmodell 
för hur kontakterna mellan skolhuvudmännen och den nationella myndig-
heten skulle se ut avseende kvalitetsutvecklingsarbete drivet på nationell nivå 
(Skolverket 2001c; Skolverket 2002a, b; Myndigheten för Skolutveckling 
2004). 

Uppdraget innebar att verket skulle söka nya former för att 
rikta stödjande och stimulerande insatser till kommuner och 
skolor … Sedan uppdraget gavs har utvecklingsdialoger med 
ett stort antal kommuner inletts och förbättringsarbete star-
tat i många skolor i dessa kommuner. Utvecklingsdialogerna 
är ett nytt sätt att arbeta … (Myndigheten för skolutveckling 
2004: 5). 

Dessutom ansvarade MSU också för den statliga befattningsutbildningen av 
rektorer medan skolhuvudmännen ansvarade för övrig personals kompetens-
utveckling. MSU ansvarade också för spridning av forskningsresultat till verk-
samma inom utbildningssektorn.

Resurser av central betydelse för förmågan att driva denna typ av behovs-
baserat utvecklingsarbete är givetvis kunskap om lokala förhållanden liksom 
lokalt och regionalt baserade kontaktnät. I det förutvarande Skolverket hade 
en regional organisation funnits som givit detta, men med myndighetsdel-
ningen förändrades det, och den nya MSU behövde vända sig till interme-
diärer av olika slag, inte enbart regionala utvecklingscentra organiserade inom 
lärarutbildningar, för att kunna få tillgång till lokala och regionala ingångar. 
Kärnpunkten i dessa dialoger liksom huvudinriktningen på myndighetens in-

16 Forssell kontaktades av författaren under tiden utredningen pågick, liksom de två 
tidigare ansvariga handläggarna för regionala utvecklingscentra inom Skolverket 
(Erik Lindskog) respektive Högskoleverket (Jean Pierre Zune) med direkta frågor 
om hur detta förhållande var tänkt. Ingen av de tillfrågade hade några svar på 
detta. Frågan diskuterades också vid nationellt nätverksmöte för regionala ut-
vecklingscentra/motsvarande, Umeå universitet, 5–6 juni 2002.
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satser, var satsningar på systematiskt kvalitetsarbete, då Skolverket på olika 
sätt visat på brist på kompetens rörande uppföljning och utvärderingsarbete 
hos skolhuvudmännen, både på system- och enhetsnivå (Nytell 2006: 15–24, 
108–111). MSU var dock den betydligt mindre av de två nationella skolmyn-
digheterna, både avseende resurser, organisation och personal. MSU gick där-
för under 2003 ut till dessa intermediärer och inbjöd dem att komma med 
intresseanmälningar kring hur ett lokalt och regionalt förankrat FoU-arbete 
inom utbildningsmyndighetens ansvarsområde skulle kunna se ut. I en första 
omgång avsåg myndigheten att sluta treåriga avtal om samarbete med de inter-
mediärer man inom MSU efter granskning av inkomna intresseanmälningar 
ansåg ha bäst förutsättningar att driva ett sådant arbete. Ett likartat arbetssätt 
kring FoU-frågor och kompetensutveckling utvecklades också av andra min-
dre utbildningsmyndigheter, som exempelvis Specialpedagogiska Institutet 
(SI) och Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande (CFL). 

MSU hade övertagit delar av den regionala organisation som tidigare fun-
nits i form av Skolverkets så kallade fältkontor, och vars arbete nu kom att inrik-
tas på att arbeta med utvecklingsuppdraget. Det geografiskt mest näraliggande 
kontoret inom MSU visavi de lokala aktörerna i Östergötland och Linköpings 
universitet blev Växjökontoret, eftersom det kontor som fanns i Linköping 
kvarstannade i Skolverket och arbetade med dess tillsynsuppdrag mot ett om-
råde som omfattade betydligt fler kommuner än dem i Östergötlands län. De 
övriga, mindre myndigheter som nämnts ovan hade egna regionala organisa-
tioner, som inte nödvändigtvis överlappade MSU:s. Det innebar exempelvis 
att lokal och regional samverkan med dem skedde via myndighetskontor i 
Örebro och Norrköping. Det organiserades också via möten med direkt infor-
mationsutbyte med andra myndigheter och organisationer där behov av detta 
fanns, som till exempel med Valideringsdelegationen, VINNOVA, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). 

Som tidigare nämnts var en av de första aviserade stora förändringarna 
som den borgerliga alliansregering som tillträdde 2006 genomförde en för-
nyad översyn av de nationella utbildningsmyndigheterna. Flera av de stora 
nationella utvecklingsprojekt och utvecklingssatsningar som aktörerna på re-
gion- och kommunnivån drivit med anslag från staten och i samarbete med 
MSU överfördes till Skolverket efter den nya formering av de statliga utbild-
ningsmyndigheterna som ägde rum 2008. I denna mening återfördes alltså 
ansvaret för kvalitetsutveckling genom kunskapsstyrning på ett mer tydligt sätt 
till Skolverket. Dessutom har Skolverket ansvaret för att arbeta med kvalitets-
utmärkelsen ”Bättre skola” för att ytterligare stödja huvudmännens kvalitetsut-
vecklingsarbete (Utbildningsdepartementet Uppdrag till Statens skolverk, dnr 
U2010/3614/S).

Under 2009 genomförde verket en informationskampanj för att upplysa 
om sitt nationella ansvar för FoU-frågor, och aviserade också att myndigheten 
inom ramen för sina nationella uppdrag att arbeta med utbildning och utveck-
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ling, skulle fortsätta använda sig av sitt upparbetade kontaktnät på lokal och 
regional nivå. Bland annat reste verkets ansvariga tjänstemän ut och träffade re-
presentanter för olika kommuner och regionala intermediärer. Verket har också 
fortsättningsvis gått ut med breda inbjudningar till olika typer av aktörer och 
intermediärer att inkomma med intresseanmälningar rörande fortsatt FoU-ar-
bete, medan andra typer av direkta upphandlingar av fortbildningsinsatser på 
grundläggande högskolenivå riktas till lärosäten centralt. Under 2010–2011 
har Skolverket satsat på att understödja och utveckla egna kanaler för kun-
skapsspridning och forskningsinformation, bland annat via sin hemsida. Det 
uppdrag som verket har idag har dock till synes inte lett till ett återtagande 
av den tidigare, mycket tydliga, rollen som kunskapsproducent och aktör i 
innovationssystemet för skola/utbildning som fanns fram till omstöpningen 
av forskningspolitiken under 1990-talets slut och 2000-talets början (Andrae 
Thelin 1997; Benner 2009: 368; Sandström 1995) utan förefaller ännu söka 
sina former. Möjligheten finns dock att bli en drivande aktör i ett innovativt 
FoU-system som baseras inte minst på etableringen av nya arbetssätt baserade 
på samverkande kunskapsspridning, systematisering av forskningsresultat, osv. 
Situationen kompliceras också av att det finns en spänd relation mellan reger-
ingens politik på utbildningsområdet, och forskningen (åskådliggjord inte minst 
genom ett skarpt tonläge i den allmänna debatten); dels oklarheter kring hur 
anknytningarna mellan nationell myndighet och lärosäten skall organiseras. 

Huvudskälet till detta synes vara att all den önskvärda kompetensutveck-
ling och FoU-verksamhet som har nationellt stöd och skall implementeras på 
lokal nivå, inte ryms inom ramen för lärosätenas uppdrag, det vill säga kan 
ses som i någon mening icke-traditionell och fallande utanför den etablerade 
verksamheten med poänggivande kurser vilka kan erbjudas som uppdragsut-
bildning, etc. De inbjudningar från Skolverket som har gått ut till regionala 
intermediärer under 2010 har till exempel kunnat ange att insatser inte skall 
göras som poänggivande kurser, eller vara förenade med att kursavgifter tas 
ut av deltagare, vilket medför att de svårligen kan organiseras som ”vanlig” 
uppdragsutbildning. 

I vissa avseenden förefaller Skolverket (och även Skolinspektionen, som 
också gjort egna anknytningar till regionala intermediärer17) också utgå från 
att dessa har en betydligt fastare organisering och mer varaktig form än som är 
fallet, alltså i en mening förbise de lärdomar som drogs av uppföljningarna av 
granskningarna under den inledande delen av den period som följts. 

17 Under 2010 tog författaren tillsammans med ledningen vid Skolinspektionens 
Linköpingskontor initiativ till att försöka bygga upp kontaktytor liknan-
de dem som etablerats med Skolverket, något som följdes av möte mellan 
Skolinspektionens generaldirektör och representanter för samtliga regionala in-
termediärer i september 2010.
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Högskolan/ lärosätenas roll i FoU-systemet för skola/utbildning
På nationell nivå definierades fram till högskolereformen 1977 universitetens 
uppgift som att bedriva utbildning och forskning. Efter dess genomförande 
tillkom också uppgiften att sprida kännedom om forsknings- och utvecklings-
arbete (FoU), inklusive kännedom om tillämpningar av erfarenheter och kun-
skaper. 1993 års högskolelag betonade också detta. 

Först 1996 ändrades formuleringen av högskolelagen till att också om-
fatta en direkt bjudande formulering om att högskolorna skall samverka med 
det omgivande samhället, utöver att informera om sin verksamhet, vilket idag 
regleras i Högskolelagens 2 §. Inga särskilda tillskott eller någon öronmärkt 
finansiering avsattes dock för ändamålet. 

Under 2000-talets första decennium definierades tre huvuduppgifter för 
lärosätena av Högskoleverket: att bedriva utbildning och forskning samt att 
samverka med det omgivande samhället. Samverkan med det omgivande sam-
hället innefattar också att informera om sin verksamhet, och sprida forskning/
kunskap. Därutöver sades egentligen ingenting om hur detta skall genomföras. 
Det enda exempel på ett inslag i den ”tredje uppgiften” som lyftes fram var 
uppdragsutbildning, som verket påpekade att enskilda lärosäten hade stor fri-
het att utforma efter eget skön, och alltså kunde användas som ett kriterium 
för graden av självständighet. Högskoleverkets undersökningar av hur läro-
sätena hanterat sitt uppdrag pekade mot att det haft som följd att dessa ut-
vecklat betydande informationsinsatser och ofta varaktiga organisationer för 
att genomföra dessa; att stöd till olika typer av kommersialisering byggts upp 
och att fler lärosäten försökte stärka anknytningen av utbildningsprogram till 
olika praktiker (Högskoleverket 2004, 2005, 2008). Högskoleverket (2004, 
2008) konstaterade att i sina uppföljningar att lärosätenas samverkan orga-
niserades på mycket varierande sätt, och att ingen egentlig uppföljning fanns 
av vilken typ av organisering som verkade fungera bättre eller sämre. Verket 
påtalade också hur lärosätenas organisering av samverkan behövde utvecklas 
vidare, liksom att det saknades egentliga incitament för högskolans personal 
att engagera sig i samverkan eftersom den inte har något meritvärde (vilket 
också konstaterats i ett flertal tidigare studier, se Tydén 1997b). 2008 uttalade 
universitetskanslern trots det:

Lillasyster har vuxit upp. Lillasyster är inte längre den som 
springer ärenden åt storasyster forskning och storebror utbild-
ning. Samverkansuppgiften har utvecklats i omfattning och 
framförallt till innehåll och betydelse för universitetets och 
högskolans förmåga att verka som kunskapssamhällets motor 
(Högskoleverket 2008: 5). 

Lärosätenas specifika uppdrag att medverka som en part i FoU-verksamhet 
inriktad på kunskapsutveckling för utbildningssektorn har löpande granskats. 
I SOU 2008: 109 konstaterades att de regionala intermediärerna utgjorde 
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den enda möjligheten för skolhuvudmännen att på ett mer systematiskt sätt 
få åtminstone en formell möjlighet att påverka lärosätenas lärarutbildning 
(s. 110–112) men att utfallet av detta blivit högst varierande beroende på hur 
samverkan rent faktiskt organiserats – ”gemensamma diskussioner kring ut-
bildningens innehåll, utveckling och dimensionering förekom i mycket liten 
utsträckning”. Huvudintrycket var att lärosätenas medverkan i regionalt inter-
mediärt arbete i stort saknades.

Högskoleverket och Skolverket har flera gånger utvärderat verksamhe-
ten vid regionala utvecklingscentra och nationella resurscentra, senast i en 
gemensam utredning (Högskoleverket 2009: 1R), i anslutning till översynen 
av myndighetsstrukturen inom utbildningsområdet. Efter att inledningsvis 
ha konstaterat svårigheterna med att göra en traditionell utvärdering, valde 
utredningen perspektivet att resonera från skolhuvudmännens behov av att 
hitta former för skolutvecklingsarbete och relevant kunskap som resurs för så-
dant arbete. Utredningen konstaterade att det jämfört med situationen under 
1990-talets slut då de två myndigheterna gjorde sin första granskning av centra 
fortfarande förelåg en mycket stor variation avseende organisering och finan-
siering av regionala centra. Nationella resurscentra var om möjligt ännu mer 
varierade i dessa avseenden. Beteckningarna på regionala centra varierade stort, 
och många kommunföreträdare känner heller inte igen sina samverkanspart-
ners med beteckningen ”regionalt utvecklingscentrum” eller RUC, då den inte 
används av alla. Nationella resurscentra konstaterades vara än mindre kända 
bland skolhuvudmännen än regionala. Skolhuvudmännen efterlyste kunskaps-
utveckling inom områden som utredningen kallar ”allmänna skolfrågor” och 
i mindre utsträckning, ämnesdidaktisk kompetensutveckling, och i allra lägst 
utsträckning ämnesfördjupning för enskilda lärare. Detta utgör givetvis en in-
tressant kontrast till den inriktning som staten valt för de breda satsningarna 
på kompetensutveckling i form av Lärarlyftet och Förskolelyftet, som utvärde-
rats av Statskontoret (Statskontoret 2009, 2010).

Verksamheten vid regionala centra sades vara nästan uteslutande vara 
orienterad mot grundutbildning, och i betydligt mindre utsträckning FoU-ar-
bete. En utbredd uppfattning bland skolhuvudmännen, mot bakgrund av den 
förändrade myndighetsstrukturen inom utbildningsområdet, var dock att det 
även fortsättningsvis var av stor vikt att ha regionalt förankrade intermediärer. 
Utredningen konstaterade att det som krävdes för att arbetet inom regionala 
centra och motsvarande skulle lyckas var långsiktighet, delaktighet och process-
tänkande, lyhördhet för kommunala önskemål och behov, och helst också ett 
konkret engagemang i form av finansiering från kommunerna. Paradoxalt nog 
blir alltså anknytningen till lärosäten mindre viktigt för att lyckas med upp-
draget. Utredarna såg heller inget behov av att i detta avseende hårdare styra 
centrumbildningarna, utan betonade i stället att även fortsättningsvis skulle de 
lokala och regionala förhållandena få spelrum (en organisatorisk koppling till 
region- och kommunalförbund i stället för till lärosätena sågs till exempel som 
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fullt möjlig). Det viktiga är i stället enligt utredarna att åstadkomma en fastare 
och mer uthållig kanalisering av nationella resurser till organisationerna, hur 
nu än dessa såg ut.

Särskilde utredaren Rolf Sandahl diskuterar i SOU 2009: 94 Att nå ut och 
nå ända fram kunskapsanvändningen ur ett brett perspektiv och vilka resurser 
som existerar för att förbättra utvärderingsverksamhet likväl som att sprida 
forskning, i syfte att erhålla en bättre kunskapsstyrning. Bakgrunden är stats-
maktens behov av 

policyrelevanta studier av hög vetenskaplig kvalitet som tar sik-
te på effekter av utbildningspolitiska beslut … Reformer och 
åtgärder behöver följas upp och utvärderas utifrån de intentio-
ner som legat till grund för besluten (SOU 2009: 94, s. 25). 

Utredningsdirektiven lyfte fram två frågor: att bedöma vilka resurser som be-
hövs för att genomföra policyinriktade utvärderingar och hur en funktion för 
detta skall organiseras, respektive hur pedagogiskt verksamma inom skolan 
skall få tillgång till forskningsresultat. Utredningen föreslog som lösning på det 
första uppdraget inrättandet av ett Råd för utbildningsutvärdering och analys, 
organiserat som en kommitté inom regeringskansliet. Vad beträffade den an-
dra delen i uppdraget, pekades regionala intermediärer ut som den viktigaste 
aktören för att sprida forskningsresultat. Utredaren var medveten om att den 
så kallade Autonomiutredningens arbete kunde utmynna i en situation där reg-
leringsbreven till lärosäten angående deras skyldighet att medverka i ett regio-
nalt utvecklingscentrum försvann, men rekommenderade ändå universitet och 
högskolor att använda existerande regionbaserade organisationer för att sprida 
forskningsresultat, det vill säga att nå ända fram, för att parafrasera utredning-
ens titel då det mest kostnadseffektiva var att bygga vidare på Skolverkets och 
de regionala intermediärernas tidigare arbete (SOU 2009: 94, s. 15–16). 

Utredningen gick till och med så långt som till att föreslå omfattningen av 
ett sådant arbete, och inrättandet av tjänster som var öronmärkta för detta än-
damål. Vad gäller tillgången till relevant kunskap för fortsatt FoU-arbete inom 
utbildningssektorn betonar utredaren att det finns ett mycket stort utbud av 
detta och att denna inte kan begränsas till det som produceras i Sverige, liksom 
att det även fortsättningsvis måste vara mångdisciplinärt och i de flesta fall, ak-
tivt bearbetas, och inte kunde förpackas och distribueras i så kallade ”quick fix-
es”. Utredaren grundade sina förslag bland annat på intervjuer med företrädare 
för några regionala centra och uppgifter om hur dessa organiserat exempelvis 
forskningscirklar och andra typer av kollaborativt lärande. Sammanfattningsvis 
uttryckte utredningen på ett tydligt sätt flera problematiseringar både av in-
strumentellt-rationella föreställningar om FoU-arbete som tillämpningar av 
grundforskning, och tilltron till att kunna införa standarder som exempelvis 
”best practice” eller evidensbasering (det senare diskuteras utifrån en genom-
gång av internationella erfarenheter). Inga av dess förslag på åtgärder för en 
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förbättrad kunskapsstyrning av utbildningssektorn har i skrivande stund rea-
liserats. Det är uppenbart, om man förbiser universitetskanslerns retorik, att 
inom högskolesektorn sammanfaller flera olika tendenser som resulterar i ett 
glapp avseende den potentiella rollen av innovativ aktör som lärosätena kan 
spela i ett FoU-system för skola/utbildning.

Skolhuvudmännens roll i FoU-systemet för skola/utbildning – kommunerna 
som nya aktörer utövande kunskapsstyrning av sitt utbildningssystem

Som tidigare nämndes skapade den så kallade kommunaliseringen av skolan 
ett utrymme för skolhuvudmännen att engagera sig som parter i att driva ett 
lokalt baserat FoU-arbete inom skolan, inklusive kompetensutveckling för den 
yrkesverksamma personalen vilket är ett huvudmannaansvar (Statskontoret 
2010: 20). Forskare som intresserat sig för hur denna aktörsroll kommit att 
utvecklas har lyft fram olika förhållningssätt. 

Lander & Ekholm (1998) anser att de skandinaviska ländernas förhåll-
ningssätt till skolutveckling kännetecknas av en ansvarsfördelning bland olika 
aktörer – nationella myndigheter, skolhuvudmän och professionella – som bli-
vit mer komplex under tidens gång, och resulterat i allt mer mångtydiga roller 
för varje aktör. Rimligtvis innebär detta också att kunskapsstyrningen av skola 
och utbildning blir mer komplicerad, och möjliga rollkonflikter fler. Enligt 
dem tog vissa, men långt ifrån alla, svenska kommuner i det urval de stude-
rade, som skolhuvudmän fasta på möjligheterna att öka sitt administrativa in-
flytande över och sin kontroll av skola och utbildning genom att implementera 
kunskapsstyrning huvudsakligen genom återkommande utvärdering. Att den 
traditionella kunskapsproducerande institutionen universitetet medverkade 
i detta var inte vanligt. Skolans och utbildningssystemets professionella har 
enligt författarna inte lyckats att på egen hand etablera en kontinuerlig utvär-
deringsverksamhet som kunde bidra till en bättre kunskapsanvändning och 
kunskapsstyrning av den egna verksamheten. 

Mühlenbock (1999) studerade ingående två svenska kommuner varav den 
ena ligger inom Östergötland. Frågeställningarna i studien fokuserade på hur 
dessa kommuner på ledningsnivå hanterade det förändrade, decentraliserade 
styrningssystemets möjligheter, däremot inte utfallet i termer av införandet 
av olika skolorganisationsmodeller i den kommunala förvaltningen, speciella 
personalgruppers inflytande på enskilda skolor eller liknande. Mühlenbock 
påpekar att reformerna på 1990-talet av skolans styrsystem i flera avseenden 
byggde på öppna paradoxer (1999: 26–27) vilket gör det än mer intressant att 
empiriskt studera hanteringen på kommunal nivå av dessa. Hon uppmärksam-
mar hanteringen av två nya kommunala styrmedel, dels i form av resurser, dels 
i form av kunskapsstyrning och kunskapsutveckling. Det är den kommunala 
ledningens hantering av det senare uppdraget som lyfts fram som intressant i 
den föreliggande studiens kontext. 
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Enligt Mühlenbock illustrerar hennes två fall olika förhållningssätt till rol-
len som aktör i och genom kunskapsstyrning. Den ena kommunen valde att 
låta verksamheten och dess yrkesverksamma själv ta över rollen, det vill säga 
det fanns på övergripande kommunal nivå egentligen inte ett aktivt tillvara-
tagande av det nya styrsystemets möjligheter i detta avseende. I den andra 
kommunen utvecklades en ambivalent roll, där kommunledningen i vissa fall 
var mycket aktiv men utifrån ett delperspektiv på verksamheten snarare än en 
helhet, och alltså kunde sägas endast delvis inta den nya roll som möjliggjorts 
genom skolreformerna. Vad gäller den kommun i Östergötland som analyse-
rades fann Mühlenbock också en stark retorisk–ideologisk prägling av förhåll-
ningssättet, inte minst anknutet till expansionen av Campus Norrköping vid 
Linköpings universitet (Mühlenbock 1999: 82). Hennes slutsats är att förstå-
elsen av hur kommuner agerar (eller inte) i förhållande till möjligheterna beror 
på ledningens samhällsperspektiv i större utsträckning än faktiskt föreliggande 
omständigheter, eller skolorganisationen som sådan. 

Quennerstedts (2006) studie av kommunen som en part i utbildningspoli-
tiken tar fasta på de retoriska och diskursiva yttringarna av detta. Studien tar 
sin utgångspunkt i diskurser producerade under det tidiga 2000-talet, alltså är 
hennes empiriska material något senare än Mühlenbocks. Till skillnad från i 
Mühlenbocks material, framträder i Quennerstedts på den nationella nivån en 
kritik mot kommunernas sätt att fylla sin nya aktörsroll. 

Kommunerna är huvudmän för skolan, och på vissa punk-
ter anges kommunerna inte levt upp till kraven som följer på 
huvudmannaskapet – framför allt gäller ansvaret för uppfölj-
ning och utvärdering, samt bedrivande av utvecklingsarbete 
(Quennerstedt 2006: 102). 

Hon identifierar utifrån sitt material tre grundläggande förhållningssätt hos 
kommuner avseende aktörsrollen: kommunen som resultatansvarig, kommu-
nen som icke-part respektive kommunen som politiskt–ideologiskt handlande. 
Diskursen om kommunen som icke-part visar sig i realiteten inte vara särskilt 
utbredd eller företrädd i det empiriska materialet. Däremot står kommunerna 
snarare än staten för ett aktivt utvecklande av förhållningssättet kommunen 
som politiskt–ideologiskt handlande. När kommunen definieras som en aktör 
är det framför allt kopplat till just till frågor om kvalitetsutveckling genom 
utvärdering och ständigt pågåendeutvecklingsarbete inom utbildningssek-
torn. I realiteten kan det visa sig att de tre hållningarnas blandas med varandra 
(Quennerstedt 2006: 191–203). Quennerstedts avslutande frågor gäller dels 
om aktörsrollen, fokuserad kring att driva ett ständigt kvalitetsutvecklingsar-
bete, ger något egentligt inflytande för huvudmannen/kommunen, dels hur 
ideologiska motsättningar kan filtreras genom diskurserna och ta sig uttryck i 
kommunal utbildningspolitik.

Sammanfattningsvis kan om dessa studier sägas att de lyfter fram de stora 
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möjligheter som finns för huvudmän att engagera sig som aktiva partners i 
FoU-arbete och att vissa också blir tydliga aktörer som använder sig av den-
na typ av kunskapsstyrning av sin verksamhet. Att möjligheten finns innebär 
dock inte att den alltid tillvaratas. Lind (2002: 124–131) kommenterar hur en 
annorlunda syn på den offentliga sektorns kärnverksamheter behövs, i enlighet 
med vad han kallar en växtkulturmodell, för att dess tillväxtpotential skall tas 
tillvara av huvudmännen, innovationer prövas och ny kunskap utvecklas av 
relevans för dess omvandling. Kommunerna som skolhuvudmän inom regio-
nen som studeras här, kan dock sägas ha varit i hög grad aktiva gällande sina 
möjligheter att agera. Det gäller naturligtvis särskilt de två stora kommunerna 
Linköping och Norrköping, men också många av de mindre. Det förekom 
också att kommuner uttryckligen valde att beteckna sin organisation inom 
skola och utbildningssektor som ”utvecklingsorganisation” i syfte att tydlig-
göra dess uppdrag, och vilken syn på verksamheten man hade som huvudman. 
Dialoger med politiker som CKS genomfört (Eklund & Rigné 2005) visade 
också på en klar medvetenhet om och vilja att tillvarata dessa möjligheter att 
bli en aktör på fältet och öka kunskapsstyrningen av verksamheten. Vilken 
kunskap ansåg sig då skolhuvudmännen, så som de kom till uttryck genom 
dialogerna, behöva? Ett återkommande tema visade sig vara kunskap om vad 
som skulle kunna beskrivas som hantering av systemet skola/utbildning som 
ett system/en samhällsinstitution i förändring. Samtliga informanter tog upp 
detta på ett eller annat sätt, och efterlyste mer kunskap om sådana processer 
som skulle kunna fungera som stöd för dem som ledare och ansvariga.

Den berörda politikergruppen identifierade ett tydligt behov av ökade 
kunskaper om sin verksamhet, men också behovet av ett inflöde av systemati-
serad, gärna forskningsbaserad kunskap från akademien. Det fanns också ett 
intresse för komparationer mellan kommuner och en strävan efter att hitta 
kommunövergripande samarbetsformer kring kvalitetsarbete och samordning 
av gemensamma forskningsbehov. Likaledes betonade flera ett behov av att 
den ökade transparensen i verksamheten också ledde till att nya områden där 
behov av att utveckla mer kunskap upptäcktes. För samtliga intervjuade kom-
munföreträdare hade Skolverkets publiceringar av resultatbedömningar och 
de olika instrument som tillhandahållits på nationell nivå för att underlätta 
utvärderingen på lokal nivå blivit en väckarklocka, inte så få kommunföre-
trädare visade sig vara djupt bekymrade av att exempelvis grundskolans elever 
inte nådde de förväntade resultaten, eller att svårbegripliga kvalitetsskillnader 
visade sig bestå ner på klassrumsnivå i enskilda skolor. Ansvaret för kvalitets-
utveckling på lokal och skolhuvudmannanivå underströks också genom prop. 
2007/2008: 50 Nya skolmyndigheter, som syftade till en tydligare uppdelning 
av nationellt respektive lokalt ansvar. 

Under den period som studerats här fanns, förutom den stimulans som 
innovationen regionala utvecklingscentra förväntades stå för, också ett stort 
nationellt utvecklingsprojekt igång 2003–2006, Attraktiv skola med direkt 
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inriktning på länkningen av kvalitetsutveckling av skola och utbildning, för-
bättrade karriärvägar för yrkesverksamma och ökad anknytning till högskola 
och näringsliv, och detta förväntades också använda regionala centra som en 
typ av arena, vilket framgick av dess avsiktsförklaring från 1998 (Gustafsson 
2006).18 Den del av utvärderingen av Attraktiv skola som undersökte hur sam-
verkan med lärosätena kring kunskapsutveckling hade tett sig, poängterade 
att svårigheter uppstått i att få samverkan till stånd utöver vad som gjordes på 
uppdragsutbildningsbasis, liksom tillgång till FoU-arbete – det var den grund-
läggande utbildningen på lärosätena som man huvudsakligen knöt kontakt 
med. Samspelet via regionala centra/andra intermediärer etablerades inte i sär-
skilt hög grad mellan kommuner/skolhuvudmän och lärosäten. Vidare fanns 
en klar besvikelse från huvudmannasidan över att lärosäten inte var beredda 
att medverka i utvecklingsprojekt annat än på uppdragsbasis, det vill säga som 
betalda konsulter. Återigen kom alltså lärosätenas tolkning av sitt samverkans-
uppdrag som en marknadsrelation med inriktning på grundutbildning snarare 
än forskning till synes.

Situationen denna fallstudie pekar på är alltså mot en grupp av kommu-
ner där ledningsnivån fungerar så som avsett i det förändrade styrsystem som 
infördes efter kommunaliseringen av skolan i den meningen att det fanns en 
medvetenhet om och beredvillighet till, att tydligare styra med hjälp av kun-
skap. I sammanhanget fördes inte sällan också fram resonemang om att en 
välfungerande skola/utbildning var en av de viktigaste resurser en kommun 
besitter för en övergripande positiv utveckling, som ett tecken på hur den na-
tionella diskursen och höga värderingen av skolans och utbildningens bety-
delse slagit igenom lokalt och regionalt. Det visade sig också i hur exempelvis 
Linköpings kommun höll fast vid olika typer av centrala utvecklingsmål i en 
process av decentralisering av verksamhet när så kallade kommunala friskolor 
introducerades i kommunen. 

Flera av de intervjuade lokala politikerna och tjänstemännen beskrev också 
hur de rent faktiskt hanterade inte bara skolutveckling, utan skolavveckling 
på grund av de demografiska förändringar som regionen och kommunerna 
genomgick (Eklund & Rigné 2005). Även detta område pekades ut som ett 
där man ansåg sig behöva utveckla bättre kunskaper och användning av dessa, 
eftersom man hamnade i den paradoxala situationen att ägna sig åt detta i en 
period då en sällan skådad utbildningsexpansion samtidigt pågick. Under den 
aktuella perioden expanderade vuxenutbildningen i allmänhet i kommunerna, 
samtidigt som de stora barnkullarna från 1990-talets början rörde sig upp ge-
nom förskola, grundskola och mot gymnasieskolan.

18 Projektet drevs av arbetsgivarorganisationerna Svenska Kommunförbundet/Sve-
riges Kommuner och Landsting, de fackliga organisationerna Lärarför bundet, 
Lärarnas Riksförbund, Sveriges skolledarförbund och Utbildningsdepartementet. 
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Passformsproblemet – att få ansvar att sammanfalla och aktörer att mötas
Sammanfattningsvis framgår av de föregående avsnitten att de berörda aktö-
rerna i organiseringen av regionala centra haft ett öppet uppdrag inordnat i 
sina större ansvarsområden som myndigheter, lärosäten och huvudmän. Att 
hitta olika former för att organisera relationerna mellan aktörerna på nationell, 
regional och lokal nivå visade sig återkommande vara en problematisk fråga för 
samtliga. Vid den nationella nätverkskonferensen för regionala intermediärer 
på Högskolan i Halmstad 2001 ställdes detta på sin spets av en deltagare som 
utifrån en personlig betraktelse kring uppdraget konstaterade:

”Nu förväntas vi på lokal nivå lösa de problem, som vi inte kunde lösa 
på central nivå” (Morberg 2001-05-07). Vid nätverksmötet i Umeå 2002 dis-
kuterades ingående om inte ett av de regionala centras stora problem bestod 
i att de uppfattades som anknutna till grundutbildning av pedagoger sna-
rare än ett forum for FoU-arbete, och att många lärosäten avvisade tanken 
på att samverkan på lika villkor skulle vara en central del av verksamheten 
(Minnesanteckningar Umeå 2002-06-05–06). Självreflektionen som grund-
hållning präglade även kommande års nätverksmöten, vid Högskolan för 
Lärande och Kommunikation i Jönköping 10–11 maj 2004 diskuterades ex-
empelvis under rubriken ”Gör RUC någon nytta – hur vet vi i så fall det?” äm-
net både från ett högskole- respektive ett kommunalt perspektiv. Många repre-
sentanter från olika lärosäten vittnade om de stora svårigheterna med att verka 
som en självfinansierande uppdragsenhet (en mycket vanlig organisation inom 
lärosätena), och en osäkerhet om sitt uppdrag. Inte sällan efterlystes en star-
kare styrning från de nationella utbildningsmyndigheterna, och då främst den 
nybildade Myndigheten för Skolutveckling (MSU), samtidigt som det fanns 
en viss misstro mot denna eftersom vissa lärosäten ansåg att myndighetens 
stegvisa uppbyggnad av sin samverkan med regionala intermediärer kunde tol-
kas som en inofficiell rankning av dessa. Frågan diskuterades ingående vid de 
nationella nätverksmötena för regionala intermediärer 2005, 2006 och 2007, 
under en period då många av dessa var inne i intensiva omorganisationsfaser 
och också mot bakgrund att allt fler centra upplevde allt större förväntningar 
från olika håll på att på olika sätt bidra till skolutveckling i bred betydelse. 

Uttryckt på ett tillspetsat sätt kom diskussionerna om regionala centras 
roll mer att handla om vad de kunde bidra med till kunskapsstyrning genom 
exempelvis FoU-arbete liksom utvärdering, inte endast olika former av kompe-
tensutveckling eller som det tidigare hetat, fortbildning av yrkesverksam peda-
gogisk personal. Diskussionerna involverade även aktörer som de nationella ut-
bildningsmyndigheterna, Högskoleverket, Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) och Utbildningsvetenskapliga Kommittén inom Vetenskapsrådet 
(Haglund Minnesanteckningar 2007-01-15; 2007-04-27; Kälvemark PM 
2007-02-26). Successivt kom allt fler organisatoriska lösningar kring en av-
talsbunden samverkan med finansiering från både huvudmän och lärosäten av 
ett regionalt utvecklingscentrum, i enlighet med den modell som ursprungli-
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gen prövats i Östergötland men övergivits sedan LiU dragit sig ur samverkan 
med CKS kring ett samorganiserat och samfinansierat RUC. Denna utveck-
ling dokumenterades i flera verksamhetsberättelser från olika lärosäten under 
den aktuella perioden, och ventilerades regelmässigt också vid rådslag mellan 
regionala centra och motsvarande intermediärer (till exempel vid nationella 
mötet på Uppsala universitet 2005, Högskolan Dalarna i maj 2006 och en träff 
på Lärarhögskolan i Stockholm 6 september 2006). Diskussionen präglades av 
dilemmat att samtidigt stå på två ben, med en stadig lokal-regional förankring 
i det ena, och en nationell i det andra. Emellertid hade för många centra ett 
tydligare innehåll i verksamheten mejslats ut inte minst genom att flera slutit 
avtal med MSU om vilka typer av nationella utvecklingsuppdrag man skulle 
arbeta med regionalt och lokalt.

Den mest tydligt problematiska punkten i detta visade sig dock i allmän-
het vara kopplingen till akademien, enligt vad som omvittnades från flera cen-
trumbildningar och övriga intermediärer. Vilken roll och vilken hållning skulle 
aktören högskolan/universitetet/lärosätet inta i spelet mellan de tre, idealt sett, 
jämbördiga parterna? Vid gruppdiskussioner under det nationella mötet vid 
Högskolan för Lärande och Kommunikation Jönköping påtalades av många 
representanter bristen på legitimitet internt inom sitt lärosäte, och en upple-
velse av att vara ständigt ifrågasatt, alternativt bemött med total likgiltighet 
(Minnesanteckningar 2004-05-07, 2004-05-07-08). De personer som inbjöds 
att diskutera detta vid mötet i Falun 21–22 maj 2006 åskådliggjorde väl spän-
ningar och potentiella konflikter i valet av titlar på sina presentationer, men 
tydligast ställdes det på sin spets av professor Gunnar Berg, då vid Mälardalens 
Högskola, som i sin plenarföreläsning helt enkelt karakteriserade centra som 
”en främmande fågel i den akademiska kulturen” och Olle Holmberg, dåvar-
ande rektor för lärarutbildningen vid Malmö Högskola och en av dem som 
varit mest involverad i att skriva fram förslaget om etablering av regionala 
utvecklingscentra, som hävdade att en centralstyrd skolutveckling var en omöj-
lighet och inte heller kunde centralstyras inifrån akademien och yrkesutbild-
ningen.

I det föreliggande lokala fallet uttrycks också detta oförlösta spänningsför-
hållande, med goda illustrationer av de mer generella problemen. Södergren 
(2005) påpekar att denna typ av innovativ samverkan har sina problem, inte 
minst gällande hur dess värde skall kunna påvisas.

Hela processen utmynnar i att en av aktörerna, nämligen universitetet, 
efter flera år av tämligen trevande arbete och många olika organisatoriska lös-
ningar, avvecklar sitt deltagande så snart möjligheten ges och det formella, för-
fattningsreglerade kravet på att medverka till samverkan kring regionalt forsk-
nings- och utvecklingsarbete försvinner. Kommunernas och regionförbundets 
innovativa modell (och kan tilläggas, det nationella ”öppna” mandatet) ac-
cepterades i längden inte av universitetet som grund för att driva regionalt och 
lokalt baserat forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans. 
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Det torde däremot inte råda något tvivel om att den ursprungliga rent 
institutionella inramningen av det enskilda fallet utgör en innovation. Mörcks 
(2005, 2008) analyser av Östergötland och förutsättningarna som skapats ge-
nom å ena sidan regionförbundet Östsams tillkomst och å andra sidan de unika 
förutsättningarna hos Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) pekar 
på detta, även om Mörck också konstaterar att det är i varierande grad som 
detta innovativa ramverk kan användas av olika kategorier av aktörer och reser 
ett frågetecken för stabiliteten och varaktigheten. CKS definieras som en inter-
mediär, eller länkorganisation i en potentiellt innovativ institutionell inram-
ning (Blomgren, Broström & Persson 1999: 4; Jonsson et al. 2006; Landström 
& Smedberg 1999; SOU 2003: 90, se också Benners utvärdering av CKS vil-
ken publiceras under 2011). På institutionell nivå har alltså en förändring ägt 
rum, som ger goda förutsättningar för innovativt FoU-arbete. Detta visar sig 
dock vara betydelselöst, när en av aktörerna väljer att bortdefiniera sig som en 
part i ett samverkande, och gemensamt drivet, innovationssystem för FoU för 
utbildning. Utvecklingen sådan den blivit i Östergötland och vid Linköpings 
universitet är inte unik, utan även andra lärosäten har under 2011 avvecklat 
sina engagemang i ett regionalt utvecklingsarbete för skola och utbildning så-
dant det en gång formades ett tiotal år innan. En preliminär inventering gjord 
vid årsskiftet 2010/2011 genom det nationella nätverket för regionala interme-
diärer pekade på att sådana planer fanns på flera håll och under 2011 har också 
fler avvecklingar påbörjats.

När det gäller ansvarsfördelningen bland aktörerna med ansvar för FoU-
arbete för utbildningssektorn kvarstår oklarheterna både gällande hur detta 
kan organiseras hos de enskilda aktörerna i innovationssystemet, och i sam-
spelet mellan olika aktörer. Skolverket har fått ett grundläggande ansvar för 
att under 2010–2012 implementera reformeringen av skolväsendet, men vad 
gäller de olika delarna av ansvarstagandet som kan leda fram till en fungerande 
kunskapsstyrning återstår detta att realisera. Styrningen av och genom inter-
mediärer i kunskapssamhället är över huvud taget en omdiskuterad fråga inom 
forskningen om samspelet mellan kunskap och samhälle, och olika aktörer 
inom detta (Sandström 1996: 192–201), men på ett märkligt sätt i stort sett 
frånvarande i det aktuella fallet. 

Det visas på ett tydligt sätt också i granskningar av hur kunskapsstyrningen 
kan tänkas fungera mera konkretiserat, och via intermediärer. Riksrevisionen 
utgår i en nyligen genomförd studie av likvärdigheten i betygssättningen 
(Riksrevisionen 2011) från ett resonemang om hur staten genom sina myn-
digheter styr genom kunskapsutveckling som på ett slående sätt påminner om 
utredaren Sandahls i SOU 2009: 93. Riksrevisionen konstaterar exempelvis 
att trots omfattande nationellt stöd till skolhuvudmännen för att åstadkomma 
en likvärdig betygssättning når kunskapsspridning, stödmaterial, med mera, 
inte ”ut och ända fram” beroende på oklarheter kring hur ansvaret är fördelat, 
och en viss återhållsamhet från statens sida, vilket spåras tillbaka till vad som 
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identifieras som ett glapp mellan nationell och lokal styrning. Ansvaret för att 
ge grundläggande kunskaper om betyg och betygssättning inom ramen för 
den akademiska lärarutbildningen har heller inte varit specifikt utpekat, men 
blir en del av det så kallade allmänna utbildningsområdet inom lärarutbild-
ningarna från och med 2011. I sammanhanget tar Riksrevisionen för givet 
att samverkan om kunskapsutveckling om denna viktiga fråga skall ske via 
regionala utvecklingscentra – uppenbart utan insikt om den speciella organise-
ringen av dessa som, enligt föreliggande analys, gör dem till en svag, och i flera 
fall, redan avskaffad länk i ett innovationssystem för kunskapsutveckling för 
utbildningssektorn (Riksrevisionen 2011: 42, 49–50, 52). På samma sätt antas 
i SOU 2008: 109 En hållbar lärarutbildning att regionala intermediärer även 
fortsättningsvis skall kunna vara verksamma inom den kvalificerade påbygg-
nadsutbildningen och kompetensutvecklingen efter avlagd lärarexamen.

Den nya skollag som börjar gälla från och med juli 2011 lyfter tydligt 
fram att skola och utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet, och med en sådan utgångspunkt blir det komplexa systemet för 
en kunskapsstyrning av skola och utbildning som diskuterats här ännu mer 
centralt. Frågan kvarstår dock hur de tre huvudaktörerna stat, huvudmän och 
lärosäten samverkar och uppfyller sitt ansvar för att denna kunskapsstyrning 
skall kunna fungera. Det grundläggande problem som samtliga regionala in-
termediärer brottats med under alla år, nämligen sin organisering och legiti-
mitet i förhållande till dels lärosätenas utbildnings- och forskningsverksamhet, 
dels deras samverkansuppdrag, har inte lösts. I förlängningen av den frågan 
ligger lärosätenas hantering av sin samverkansuppgift, där problemen rörande 
finansiering och meriteringsvärde kvarstår, trots vidlyftigt utvecklad retorik 
rörande detta (jfr universitetskanslerns uttalande som citerats tidigare). Hur 
långt de nationella myndigheternas ansvar för relevant FoU-arbete inom syste-
met sträcker sig har visserligen definierats och omdefinierats ett flertal gånger 
genom olika uppdrag till och omorganiseringar av dessa aktörer, men väl fung-
erande implementering återstår ännu att åstadkomma. 

På ett sätt som förefaller märkligt har också alla involverade aktörer i syste-
met gjorts ansvariga för granskning och uppföljning av sig själva och sin egen 
interaktion i syfte att styra genom kunskapsutveckling. Den viktiga frågan om 
en helt fristående kunskapande aktör i systemet vilken väcktes i SOU 2009: 93 
Att nå ut och nå ända fram, i form av ett institut eller liknande, idealt sett utan 
anknytning till de befintliga lärosätena och existerande forskningsmiljöerna, 
liksom till nationella myndigheter, har lämnats öppen tillsvidare (av skäl som 
framgår nedan kan det idag existerande forskningssamhället under uppbygg-
nad genom Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, lik-
som det befintliga disciplinanknutna inom pedagogik, pedagogiskt arbete, di-
daktik, m.m. knappast förväntas utgöra en god bas för en sådan organisation, 
se också Benner 2009: 367–369).
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Kunskaps- och professionsideal inom utbildningssektorn
Regleringsbreven till lärosätena från och med 1997 och framåt stadgade att 
lärosäten med lärarutbildning skulle medverka i regionala utvecklingscentra. 
Vad tänktes då uppgifterna för detta innovativt organiserade FoU-arbete bestå 
i? Vad skulle tillföras genom dem? 

Tänkbara arbetsuppgifter för de regionala centra i anslutning till införan-
det av den nya lärarutbildningen ansågs vara att överblicka utvecklingsarbete 
och medverka till erfarenhetsutbyte skola/kommun; att initiera och ge service 
till forsknings- och utvecklingsprojekt; att skapa samverkan mellan lärosäten 
och skolor så att lärarutbildningen som helhet utvecklades, praktikorganisa-
tionen kring den verksamhetsförlagda utbildningen stärktes och praktik-teori-
baserad kompetens byggdes upp runt interaktion mellan akademisk kunskap 
och yrkespraktik; former för informationsspridning och kompetensutveckling 
utvecklades och gemensamma resurscentra för kommunal och statlig utbild-
ning och satsningar på kompetensutveckling byggdes upp. 

Det är på sin plats att här diskutera situationen i detta avseende då inno-
vationen kom till. Detta kan följas längs två spår, dels en vetenskapssociologisk 
exposé över pedagogiken som disciplin, dels en exkurs kring det problematiska 
förhållandet mellan lärare/pedagoger som yrkesutövare, och deras yrkesutöv-
nings anknytning till forskningsbaserad kunskap. 

Lärare som professionella 
Lärares/pedagogers status som professionaliserad grupp och hur de kan förstås 
i ljuset av professionaliseringsprocesser av olika slag står i fokus för det ena 
av diskussionsspåren som dragits upp ovan. Historiskt sett har yrkesgruppen 
lärare haft en problematisk status i professionshierarkierna, och i den traditio-
nella strukturfunktionalistiska professionsforskningen i allmänhet har lärare 
inordnats i kategorin ”semi”-professioner, alltså inte fullt utvecklade som de 
mönsterbildande klassiska professionerna läkare och jurister (jfr även Carlgren 
2010; Stenlås 2009). Ett återkommande tema i den svenska allmänna debatten 
har ända sedan 1990-talet varit oron för att det förändrade huvudmannaskapet 
också skulle innebära en statusförlust för läraryrket som sådant. Diverse krav 
har ställts från lärarnas fackliga organisationer på olika åtgärder för att mot-
verka detta, vid sidan av de vanliga fackliga kraven på högre lön, med mera. 
Bland dessa krav har funnits idén om att införa legitimation för yrkesutövare 
(vilket setts som ett viktigt kriterium på ett yrkes professionsstatus). 

Som beskrivits tidigare tillkom idén om regionala utvecklingscentra i anslut-
ning till en speciell förändring av lärarutbildningen i Sverige. Organiseringen 
av lärarutbildningen kan se ut på olika sätt och det finns ingen given professi-
onsutbildningsmodell att tillämpa (för en historisk översikt av lärarutbildning-
ens utformning i Sverige, se SOU 2008: 109). 
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McKinsey-rapporten (2007) gör en del intressanta iakttagelser rörande 
lärarutbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma pedagoger i 
anslutning till slutsatsen att läraren/pedagogen är av sådan central betydelse 
för hur eleverna lyckas. Bland annat resoneras om vikten av att stärka 
läraryrket som profession genom att genomgående rekrytera skickliga, 
begåvade studenter till utbildningen (bl.a. genom strikta urval baserade 
på olika typer av tester) och att ge bra ingångslöner i yrket. Det förefaller 
vara av stor vikt att kontrollera ingångarna i läraryrket, det är där selektion 
i syfte att utveckla/höja kvalitet har störst effekt, och att samtidigt ha 
ett system som kan fånga upp kvalificerade personer som skaffat sig en 
annan akademisk eller kvalificerad yrkesutbildning. Vidare konstateras att 
samtliga kvalitetshöjande utvecklingsåtgärder är möjliga att genomföra via 
policyförändringar (McKinsey 2007: 19–20, 23). Genomgående betonas dock 
att det viktigaste för att få till stånd en professionsutveckling är att basera 
denna i yrkets vardagliga praktik och kollegialt lärande, det vill säga utforma 
kompetensutveckling efter de klassiska och etablerade professionernas 
modell (cf  Wenger, McDermott & Snyder 2002: 80–91 angående hur 
”communities of  practice” kan organiseras för kunskapsutveckling).
Förändringarna av skolan och utbildningen under 1990-talet kan sägas utgå 
ifrån en övertygelse om kompetens och förmåga att använda sig av kunskap 
hos skolans lärare, det vill säga en förvissning att dessa skulle visa sig vara 
professionella i en speciell bemärkelse, oaktat det empiriska stödet för en 
sådan uppfattning (Alexandersson 2006; Carlgren 2006: 329; Jacobsson och 
Sahlin-Andersson 1995: 20–21, 104–116, 122–123; Lindberg 2006: 142–144; 
SOU 2008: 109, s. 187–189; Statskontoret 2010: 19; Stenlås 2009). 

Med den nuvarande utvecklingen och styrningen av skolan 
följer idén om den professionelle läraren som av egen kraft 
och mot egen kunskapsbotten tillsammans med andra driver 
utvecklingen av skolan. Detta innebär andra förutsättningar 
för lärarnas deltagande i forskning och kunskapsutveckling. 
(Carlgren 2006: 339) 

1994 års läroplan, LpO 94, sågs som ett uttryck för denna tilltro och i Lärarutb
ildningskommitténs betänkande (SOU 1999: 63) formulerades ytterligare tan-
kar som klart pekade ut läraren som professionell, och rollen denne kunde spela i 
en kunskapsintensiv lokal verksamhet (Alexandersson 2006: 360–361).

Denna typ av professionalism kopplas också i regel ihop med en före-
ställning om kunskapsanvändning som ett verktyg för att driva utvecklings- 
och förbättringsarbete, och kan alltså betraktas som en av de underförstådda 
grundförutsättningarna för att kunskapsstyrningen av utbildningssektorn skall 
kunna fungera, bland annat genom FoU-arbete. 

Lärarutbildningskommittén framförde i sitt betänkande kravet på särskilda 
resurser för att förstärka forskning relevant för lärare (SOU 1999: 63). Detta 
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tillsammans med ett flertal av de förändringar både av den grundläggande 
yrkes utbildningen som redogjorts för tidigare, samt flera inslag i den dåtida 
forskningspolitiken, signalerar klart en förvissning om att detta skulle stärka 
lärarprofessionen i det viktiga avseendet att göra den mer knuten till forsk-
ningsbaserad kunskap, kort sagt, mer tydligt ”förvetenskapliga” yrket. Likt an-
dra professionella förväntades pedagoger både kunna tillämpa sådan kunskap, 
och själva utveckla den. En av de följder av förändringarna av styrsystemet 
och pedagogers förändrade mandat som diskuteras mest idag gäller om den 
idealtypiska pedagogen som kunskapande professionell med stor innovations-
potential kan sägas ha infriats eller ej. ”… utbildningsforskningen … framstår 
som vuxen ur en politisk vilja att återprofessionalisera den sorgligt avprofes-
sonaliserade lärarkåren (Hasselberg 2009: 130). 

Vissa forskare (Beach 2005; Carlson 2005; Hjorth 2004; Sohlberg et al. 
2005; Stenlås 2009); hävdar att det som skett under den aktuella perioden 
är en de-professionaliseringsprocess av pedagoger som motverkar eller rentav 
omöjliggör en sådan yrkespraktik på vetenskaplig grund liksom ett professi-
onsdrivet kunskapande. 

Klassisk professionssociologi definierar bland annat följande karakteristika 
hos en fullt utvecklad profession: ett avgränsat teoretiskt kunskapsområde / sär-
skild skicklighet som används i yrket, autonom yrkesutövning, kollegial organi-
sering och ett speciellt etiskt förhållningssätt till klienten vilket motiverar den 
speciella status och auktoritet professionella tillskrivs i det moderna samhället 
(se Rigné 2002: 84–91 för en översikt av professionaliseringsteorier). Även 
om det är uppenbart att nyare professionaliseringsforskning (Abbott 1988; 
Freidson 1994, 2001; Macdonald 1996; Rigné 2002) leder till ett ifrågasät-
tande av den klassiska strukturfunktionalistiska synen på professioner, är det 
också uppenbart att lärare/pedagoger i flera avseenden befinner sig långt ifrån 
de idealtypiska positionerna avseende ovan nämnda karakteristika. Redan vid 
en djupare analys av den första definitionen framträder avsevärda problem för 
lärare/pedagoger. För det första har läraryrket inte haft en enhetlig utbildnings-
struktur utan många olika vägar till yrket har resulterat i flera olika kategorier 
av lärare, av vilka vissa haft en renodlat akademisk kunskapsbas att stå på, 
andra inte. Också den nya lärarutbildning som införs 2011 resulterar i olika 
yrkeskategorier och fyra olika examina. 

Kunskapsbaserna för läraryrket ser alltså olika ut. Gradvis har lärarutbild-
ningarna sedan 1970-talets slut akademiserats och knutits tätare till lärosätena 
men graden av anknytning till akademiska discipliner eller forskningsområden 
varierar. Dessutom är det oklart vilken den för lärarna unika kunskapsområ-
det skulle kunna tänkas vara: är det deras specifika ämneskunskaper, exempel-
vis i matematik och språk; eller är det didaktik och undervisningsmetoder? 
Periodvis har också helt andra discipliner och kunskapsområden kan också 
lanseras som teoretisk kunskapsbas för lärarnas yrkesutövning, bland de åter-
kommande kandidaterna utöver pedagogiken finns psykologi och neurove-
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tenskap (Carlgren 2009: 15). Även om man försöker urskilja en gemensam 
kunskapsbas för läraryrket är det också i högsta grad oklart om en så kallade 
professionsjurisdiktion (Abbott 1988) kan knytas till detta.

För det andra är läraryrkets anknytning till vetenskaplig forskning djupt 
omstridd i ett flertal olika avseenden. Förhållandet mellan den vardagliga verk-
samheten i utbildningssektorn och det systematiska akademiska kunskapandet 
har diskuterats av ett flertal forskare, och kan sammanfattningsvis karakterise-
ras som konfliktfyllt (Benner 2009: 368; Carlgren 2006: 336–348; Kroksmark 
2009; SOU 2005: 31; Stenlås 2009: 88–92). 

Lärarutbildningskommitténs (2000) förslag om utveckling av forsknings-
strategier för den nya lärarutbildningen, i kombination med den innovativa 
idén om skapandet av regionala utvecklingscentra, byggde enligt min mening 
tydligt på en förvissning om existensen av intressant och för den pedagogiska 
praktiken hos skolhuvudmännen, liksom utbildningsväsendet i stort, relevant 
kunskap. Vari denna kunskap består förefaller dock oklart, särskilt som ämnes-
kunskaper inte lyftes fram av 2001 års lärarutbildning (Stenlås 2009: 72).

Det finns en mängd inomdisciplinär forskning inom pedagogiken som 
behandlar förhållandet forskning/vetenskap och läraryrkets praktik, inte säl-
lan som en insats i uttalade försök att utöka kontaktytorna mellan utbild-
ningspraktiker av olika slag, och akademisk forskning och kunskapsbildning 
(Alexandersson 2006; Fischbein 2007; Granström & Einarsson 1995, Hultman 
& Hörberg 1997, Hultman et al. 1999, Skolverket 1999, Rönnerman 2001, 
Ohlsson 2002; Skolverket 2009) liksom externa bedömningar (sammanfat-
tade av Benner 2009: 236–237). De områden som inventerats rör exempelvis 
klassrumsforskning, former för kunskapsspridning, interaktion mellan yr-
kesverksamma och forskare i pedagogik, och betydelsen av så kallade lokala 
skolkulturer för verksamheten. Mot bakgrund av den generella diskussionen 
kring kunskapsutveckling och forskningsanvändning konstateras bl.a. att det 
är viktigt att potentiella forskningsanvändare blir medvetna om vad forskning 
kan användas till, vilka dess begränsningar är, att utvecklingsarbete i många fall 
måste hämta sin legitimitet från andra än forskningsrelevanta frågeställningar; 
samt slutligen att olika tänkbara användare inom utbildningssektorn har olika 
kunskapsbehov. 

Det finns flera olika rivaliserande kunskapsideal för utövandet av en peda-
gogisk yrkesverksamhet etablerade både inom den praktiska och akademiska 
sfären (jfr SOU 2008: 109, s. 372–376, 381–390), vilket avspeglas på flera 
olika sätt i de processer som pågår runt försöken att etablera ett innovativt 
organiserat FoU-system för skola och utbildning. Införandet av den verksam-
hetsförlagda utbildningen, jämställd i betydelse med den lärosätesförlagda 
delen av yrkesutbildningen, liksom idén att lärarutbildningen skulle ge behö-
righet till forskarutbildning, utgjorde ytterligare utslag av medvetna försök att 
professionalisera lärarutbildningen. Både formerna för, och innehållet i, detta 
kunskapande och kollaborativa lärande förstods alltså som något kvalitativt 
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nytt (jfr också Carlgren 2006, 2009). Dessutom etablerades ett antal så kallade 
nationella forskarskolor enligt modellen amerikanska ”graduate schools”, med 
finansiering från Vetenskapsrådet som skulle rekrytera yrkesverksamma lärare 
till forskarutbildning (SOU 2005: 31). Ingenting tyder dock på att de under-
liggande konflikterna mellan olika inriktningar av pedagogisk forskning och 
mellan pedagogik och andra akademiska discipliner, av både teoretisk och me-
todologisk art på något sätt skulle ha lösts eller blivit mindre under den aktu-
ella perioden. Länkningarna mellan lärarutbildning och vetenskaplig kunskap 
har alltså inte blivit tydligare, eller mer lätta att hantera. Stenlås (2009: 88–89) 
går till och med så långt som att hävda att den akademiska pedagogiken präglas 
av ett kunskapsförakt för allt utom den egna forskningens resultat.

Utbildningsvetenskap som lärarutbildningens  
och läraryrkets vetenskapsområde

Inom utbildningssektorn har, förutom tillkomsten av regionala utvecklings-
centra och motsvarande i anknytning till lärosäten med lärarutbildning, ytter-
ligare en åtgärd vidtagits som är ett uttryck för strävan efter ändrade relationer 
mellan vetenskap och praktik. Det är inrättandet av ”utbildningsvetenskap” 
som vetenskapsområde anknutet till 2000 års lärarutbildning, uttryckligen be-
skrivet som ”praxisnära” och i sin tur med inriktning på forskningsfrågor inom 
olika delområden och mångdisciplinärt (SOU 2005: 31). Lärarutbildningsko
mmitténs förslag från 2000 gällde att inrätta utbildningsvetenskap som lärar-
utbildningens eget nya kunskapsområde och inlemma det i fakultetsstrukturen 
inom lärosätena, men i stället blev området organiserat i form av kommitté 
knuten till Vetenskapsrådets forskningsfinansiering. Lärarutbildningen garan-
terades alltså inte fasta forskningsmedel inlemmade i generella anslag till utbild-
ningen, utan finansieringen skedde via rådsfinansieringsmodellen. Dessutom 
skulle lärosätena under de inledande åren av Utbildningsvetenskapliga kom-
mitténs verksamhet stå för så kallade medfinansiering, en form av överföring 
av fakultetsmedel till det nya kunskapsområdet. 

Traditionellt sett är de disciplinära förankringarna för verksamheten inom 
utbildningssektorn pedagogik och psykologi, som också ända till 1948 ut-
gjorde ett ämne (för historiska studier, se bl.a. Linné 1996, Lundgren 2006; 
Richardson 1983, 1990) samt didaktik (Carlgren 2006). Framväxten av ut-
bildningsvetenskap som nytt forskningsområde, och dess förhållande till å ena 
sidan befintliga akademiska strukturer och å andra sidan lärarutbildningen som 
akademisk yrkesutbildning präglas i sin tur av att vara ett område där ”boun-
dary-work” i professions- och vetenskapssociologisk betydelse (Gieryn 1999), 
i högsta grad är pågående, något som också avspeglas i snart sagt varenda skrift 
som diskuterar dess framväxt. Termen syftar på den kamp som pågår för att 
etablera gränser, autonomi och inflytande för ett givet forskningsområde. Det 
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är speciellt relationerna mellan utbildningsvetenskap och utbildning i prakti-
ken å ena sidan, och å andra sidan mellan det akademiska forskningsområdets 
kunskapsideal och externa parters kunskapsbehov som diskuteras. 

Den första huvudsekreteraren vid Utbildningsvetenskapliga kommittén 
inom Vetenskapsrådet, sammanfattade uppdraget på följande sätt:

Utbildningsvetenskapliga kommittén tolkar regeringens in-
struktion som att vi skall satsa på forskning om lärande och 
kunskapsbildning både inom skolan och samhället i stort. Vi 
ska vidare stödja forskning om skol- och utbildningssystemets 
utveckling och samspel med sociala och politiska förändringar. 
Lärarutbildningens behov ska naturligtvis beaktas särskilt, men 
vi ska också stödja forskning kring lärandet i folkbildning, in-
formella miljöer och arbetsliv (Vetenskapsrådet 2001: 4). 

Skapandet av utbildningsvetenskap som nytt forskningsområde är inte 
okontroversiellt och har diskuterats kritiskt särskilt efter försöken från den 
Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet att definiera fäl-
tet. Dels yttras kritik mot att inte disciplinen pedagogik eller sub-specialiteten 
didaktik fått definiera utbildningsvetenskapen (Englund 2003; Kroksmark 
2003, 2008, 2009), dels yttras farhågor att forskare alltför beredvilligt skall 
hörsamma ropen att genom utbildningsvetenskapen närma sig praktiken och 
därmed försvaga sin egen vetenskapliga anknytning (Wallin 2003), alltså re-
producera de svagheter som tidigare pekats ut. Samtidigt har empiriska studier 
genomförts av det faktiskt existerande forskningsfält som föregått utbildnings-
vetenskapen men är inriktat på bland annat lärararbete och med förankring i 
flera olika discipliner, vilka sammanfattas:

Det är ingen smickrande bild som här ges av det internatio-
nella forskningsfältet lärarutbildning, men den är samtidigt 
i många stycken påfallande lik den bild jag målat. Flera av 
de särdrag som lyfts fram skulle också kunna användas som 
karakteristik av det svenska forskningsfält som framträtt … 
till exempel det svaga refererandet till och nyttiggörandet av 
forskning inom fältet och det svaga uppmärksammandet av 
för lärarutbildningsprojektet centrala frågor … Den bild av 
ett splittrat fält, och där möjligen också fältbegreppet skulle 
kunna ifrågasättas, som min granskning resulterade i blir häri-
genom snarast förstärkt … Lärarutbildning som forskningsfält 
har en mycket svag intern bas. (Lindberg 2003:173, 176). 

I SOU 2005: 31 presenterades en första utvärdering av etableringen av den 
utbildningsvetenskapliga kommittén, vilken framförde ett antal kritiska syn-
punkter framför allt rörande försöken att utveckla så kallade ”praxisnära” forsk-
ning inom dess ansvarsområde, liksom den organisatoriska valhänthet lärosä-
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tena visade i sin organisering av det nya vetenskapsområdet. Utvärderingen 
konstaterade att samma valhänthet karakteriserade organiseringen av samver-
kan kring huvudmännens kunskapsbehov och FoU-arbete tillsammans med 
regionala intermediärer (SOU 2005: 31, s. 81, 88–89). 

I Sandin och Säljö (2006) finns flera sammanfattande försök till inringande 
av det nya forskningsområdet. Även här diskuterades i fortsatt kritiska ordalag 
förutsättningarna för samverkan kring kunskapsutveckling genom forsknings-
anknytning av lärarutbildningen och tillkomsten av ett nytt forskningsområde, 
särskilt av en av de akademiker som ingått i den grupp vars förslag föreslagit 
den nya innovativa formen av regionalt utvecklingsarbete som introducerats 
med den nya lärarutbildningen (Carlgren 2006). Försök att ringa in utbild-
ningsvetenskap kan också resultera i bestämt avvisande av insnävande försök 
och fastslående av dess flervetenskapliga karaktär (Trondman 2006), eller i 
Lundgrens (2006: 68) vassa påpekande:

Alltså, den fråga som inte formuleras är: Vad finns det för 
forskning inom andra discipliner som till exempel pedagogik, 
psykologi, sociologi, statsvetenskap, ämnesdidaktisk forsk-
ning, nationellt och internationellt, som skulle kunna tillvara-
tas inom lärarutbildningarna? Svaret på den frågan torde i sin 
tur väcka en ny fråga om hur den forskning som funnits av 
relevans har tillvaratagits.

Utbildningsvetenskapliga kommitténs (UVK) verksamhet som från början 
var tidsbegränsad, har förlängts under den aktuella perioden och har också 
utretts i särskilt ordning (Kim & Ohlstedt 2005; SOU 2005: 31). UVK har 
följt upp utvecklingen av forskningsområdet genom sina återkommande rap-
porteringar, både tematiskt ordnade, exempelvis rörande områden som spe-
cialpedagogik (Vetenskapsrådet 2007d), internationella forskningsöverblickar 
(Vetenskapsrådet 2004a, b), klassrumsforskning (Vetenskapsrådet 2008a) och 
i form av årliga så kallade resultatdialoger (Askling 2008; Vetenskapsrådet 
2004c, 2005, 2006, 2007a, 2008b, 2009, 2010). Fördjupade studier har också 
på kommitténs uppdrag gjorts av publiceringsmönster och forskningskommu-
nikation (Hansen och Lindblad 2010). I flera av dessa översikter ringas pro-
blematiska aspekter av utbildningsvetenskapen som kunskapsområde in, och 
diskuteras. Utifrån detta kan konstateras att forskningsområdet ännu präglas 
av inomvetenskapliga kontroverser kring vetenskaplig kvalitet och samhälle-
lig relevans, särskilt avseende utveckling av så kallade praxisnära forskning, 
liksom kritiska externa bedömningar (Askling 2008: 11–13, 34–35, 62–63, 
Vetenskapsrådet 2004a, 2008a).

De internationella utvärderare av svensk utbildningsvetenskaplig forskning 
som citeras av Askling (2008) påtalar en besvärande låg kvalitet hos den forsk-
ning som producerats med finansiering från utbildningsvetenskapliga kom-
mittén inom Vetenskapsrådet. Björklund et al. (2003: 54–55) konstaterade 
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att svensk forskning om vilken typ av lärarutbildning som ger väl fungerande 
lärare så gott som helt saknas, och icke-inomvetenskaplig (akademisk peda-
gogisk) forskning om detta tycks heller inte ha producerats under den utbild-
ningsvetenskapliga kommitténs verksamhet. Kroksmark (2008) menar att: 

Den forskning som ska stödja lärarutbildningens vetenskap-
liga grundläggning ställer inte de frågor som utbildningen 
formulerar. Identifikationen av kunskapsbehovet inom lärar-
utbildningen accepteras inte av en handfull strategiskt place-
rade pedagoger, som under en följd av år haft möjligheten att 
destinera forskningsresurser till allt mellan himmel och jord 
men inte i enlighet med lärarutbildningens behov … Staten 
behöver öronmärka forskningsresurser för lärarutbildningen 
… Kommunerna i sin tur behöver reservera en procent av den 
totala skolbudgeten årligen för att stödja skolnära forskning 
inom lärarutbildningen.

En viss besvikelse över vad som hänt under den studerade perioden anas exem-
pelvis i Carlgren et al. (2009) och Alerby et al. (2009), som diskuterar flera av de 
olika kopplingar mellan yrkespraktik och forskning som är fortsatt problematis-
ka (se särskilt Robertson 2009). Mer direkt sammanfattar Benner (2009: 237):

Svensk utbildningsvetenskap tycks … vara en mer nationell än 
internationell angelägenhet … De stora utbildningsvetenskap-
liga institutionerna i landet ansågs särdeles svaga som miljöer 
för kvalificerad forskning. Denna utveckling står i stark kon-
trast till den historiskt starka ställning som svensk pedagogisk 
forskning haft under efterkrigstiden (med namn som Husén, 
Härnqvist med flera). Inte heller tycks forskarna ha haft dragit 
(sic, EMR) vetenskaplig nytta av det svenska utbildningssyste-
mets nationella särdrag och den uppmärksamhet det rönt.

Det finns kritiska betraktelser av banden mellan (främst) den akademiska pe-
dagogiska forskningen och dess symbiotiska relationer till å ena sidan stat-
lig byråkrati och å andra sidan politik (Benner 2009: 267; Härnqvist 1987; 
Lundgren 2006: 91–94). Pedagogiken som akademisk disciplin har framhållits 
som ett av de mest tydliga exemplen på företeelsen ”epistemisk drift” (Elzinga 
1985, jfr också Hasselberg 2009: 76–78), men exempel finns också bland an-
dra samhällsvetenskaper (Nybom 1997). Återigen påtalar internationella ut-
värderare också hur detta yttrat sig i en starkt normativ prägel inom den existe-
rande utbildningsvetenskapliga forskningen (Askling 2008: 33). 

Den situation som skisseras ovan är långt ifrån karakteristisk för utbild-
ningssektorn, pedagogik och utbildningsvetenskap, eller följderna av att aka-
demisera en tidigare yrkeshögskoleförlagd utbildning (genom reformeringen 
av högre utbildning 1977). Det finns stora likheter med ett annat vitt omde-
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batterat fält, nämligen den sociala sektorn med dess olika yrken och praktiker 
och (främst) socialt arbete som akademisk disciplin (se Kullberg 2003 för en 
exposé – ett annat exempel är omvårdnadsfältet, se Bentling 1995). Även här 
har kraven på närmande mellan vetenskap och praktik resulterat i särskilda 
organisatoriska lösningar, som kommunala FoU-enheter, etc. (Ekermo 2002; 
Mattsson 2001).

Erfarenheterna från den aktuella periodens nationella utvecklingsprojekt, 
liksom kommentarerna kring 2011 års lärarutbildning, och det utbildningsve-
tenskapliga området (Universitetsläraren 3/2010) visar dock genomgående hur 
länkningen mellan yrkesutövning och kunskapsbas inte i något avseende lösts 
under perioden, och kanske den mest allvarliga observationen av utvecklingen 
av utbildningsvetenskaplig forskning är den som uttrycks på följande vis:

Utvärderingen pekade särskilt ut den utbildningsvetenskap-
liga forskningen vid de pedagogiska institutionerna och lärar-
högskolorna som svag, medan den utbildningsvetenskapliga 
forskningen som bedrevs vid andra ämnesinstitutioner höll 
högre kvalitet (Benner 2009: 237)

I samband med utredningsarbetet som ledde fram till den nya lärarutbildning 
som etableras 2010–2011 utreddes än en gång vad den för utbildningen rele-
vanta forskningen skulle kunna tänkas vara. Även denna utredning blottlägger 
flera av kontroverserna som omger etableringen av det nya vetenskapsområdet 
utbildningsvetenskap, och upprepar de ställningstaganden som fördes fram av 
Lundgren (2006). Definitionen kom nu att bli systematiska undersökningar 
av vetenskaplig art om bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande 
samt de institutionella villkor som ramar in dessa aktiviteter (SOU 2008: 109, 
s. 373). Utredningen noterar också att vissa kommunala huvudmän satsat på 
forskarutbildning för yrkesverksamma lärare, men att denna typ av kompe-
tensutveckling behöver ytterligare stimulans och finansiellt stöd (s. 388).

De nationella satsningarna på kompetensutveckling i form av det så kall-
lade Lärarlyftet under 2007–2010 bedöms av Statskontoret (2010) ha lett till 
mer och annorlunda inriktat kompetensutveckling, men har inriktats på äm-
nesfördjupning och ämnesdidaktik i första hand, och har därför inte egentli-
gen haft någon anknytning till utveckling av utbildningsvetenskap som kun-
skapsområde, även om Statskontoret bedömde att ”nya tvärvetenskapliga och 
mer praktiknära” kurser skapats inom högskolan. I sin tur motiveras detta av 
att många av de lärarutbildningar som producerat yrkesverksamma lärare i va-
rierande utsträckning utelämnat väsentliga kunskaper om exempelvis läs- och 
skrivundervisning, betygssättning och bedömning, m.m. 

Speciellt komplicerat tycks kunskapsutveckling i samverkan med lokala 
aktörer vara, inte minst sedan de sektorsforskningsmedel som Skolverket och 
MSU förfogade över avvecklats, och resurser för i vid mening utbildnings veten-
skaplig forskning samlats inom Vetenskapsrådet, med följden att en befint-
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lig, inkrementell FoU-modell, som syftade till att ge höjda kunskapsnivåer, 
och god handlingsberedskap snarare än instrumentella problemlösningar, gått 
förlorad (Askling 2008: 66–68, 78; Sandström 1996: 135–138). Dessutom 
förutspås att ökande del av överstatlig forskningsfinansiering till exempel via 
EU och OECD kommer att leda till ytterligare fjärmande från det lokala 
(Vetenskapsrådet 2004b).

Sammanfattningsvis har uppenbarligen inte tillskapandet av utbildnings-
vetenskap som nytt område blivit den konkreta lösning på kunskapsbehoven 
för pedagogiska yrkesutbildningar eller yrkesverksamma inom skola/utbild-
ning som en gång avsågs. Utredningar likväl som vetenskapliga studier har 
återkommande påvisat ett problematiskt förhållande gällande benägenheten 
bland yrkesverksamma lärare att använda sig av forskning och vetenskapligt 
baserad kunskap i sin praktiska verksamhet (se bland annat Rådet för skolans 
måluppfyllelse och fortsatta utveckling 2005: 76–80; SOU 2009: 94, s. 112ff 
för en relativt färsk sammanfattande översikt, liksom Skolverket 2009). 
Utvärderingar som genomförts på initiativ av Vetenskapsrådet, liksom stat-
liga utredningar av lärarutbildningens organisation och innehåll visar på detta 
liksom över huvud taget de problematiska sidorna av disciplinen pedagogik 
och utbildningsvetenskap i sammanhanget (Askling 2008: 34–41, 66-8; SOU 
2008: 109). Detta kan tyckas motsägelsefullt, med tanke på hur utbildnings-
vetenskapen och pedagogiken ter sig i en mer kunskapssociologisk kontext, 
som snarare betonar hur dessa torde vara i hög grad präglade av att vara just 
användbara och användningsorienterade men understryker den påtagligt anta-
gonistiska och konfliktfyllda karaktären i diskussionen om läraryrkets relation 
till vetenskap (Stenlås 2009: 88).

Utbildningsvetenskapen lanseras lokalt
Linköpings universitet tillhörde de lärosäten som i sitt remissvar avvisade Lärar-
utbildningskommitténs förslag om att inrätta utbildningsvetenskap som nytt 
vetenskapsområde knutet till lärarutbildningen, på samma vis som lärosätet i 
det längsta motsatte sig att inrätta ett särskilt organ på fakultetsnivå (det som 
blev en områdesstyrelse för utbildningsvetenskap med vidhängande kansli) 
– se Lundgren 2006: 69–72, och SOU 2005: 31. Studier har dock gjorts av 
den lokala nivå som frambringade utbildningsvetenskaplig forskning, särskilt 
inom pedagogiskt arbete när detta väl inrättats som forskarutbildningsämne 
inom Linköpings universitet (Hultman och Martinsson 2005; Hansen och 
Lindblad 2010) och en forskarskola skapats (fler nationella forskarskolor som 
universitetet medverkat i, har sedan tillkommit). På grundval av dessa är det 
möjligt att rekonstruera den lokala profilen i den befintliga utbildningsveten-
skapligt inriktade forskningen.

Till att börja med sammanfattades i en lägesrapport att möjligheterna att 
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erhålla extern finansiering väsentligt förbättrats vid 2000-talets ingång och att 
fem befintliga områden fanns inom universitetet som kunde tjäna som platt-
form för ansökningar:

1. Individuella olikheter och hinder relaterat till skola och utbildning 
2. Didaktik och lärande 
3. Interaktiva processer och socialt samspel i pedagogiska miljöer 
4. Styrning, ledning och strategi rörande utbildning och skola 
5. Kulturer och värden relaterat till skola och bildning (Nämnden för 
utbildningsvetenskap 2002-05-28, dnr LiU 693/02-21).

Av dessa spårades det första tillbaka till den ”gamla” etablerade pedago-
gisk–psykometriska forskningen, som vid Linköpings universitet ansågs vara 
väl representerad med två olika profiler, en inriktad på neurovetenskap och 
kognitionsforskning och den andra mer samhällsvetenskapligt–humanistiskt 
orienterad. Det andra området, didaktik och lärande, sades lokalt vara inrik-
tat både på ämnesdidaktiska frågor, men också mikrosociologiska studier av 
lärares yrkesutövning, men ofullständigt integrerat med forskning om lärande 
på ett mer generellt plan. Det tredje området ansågs vara mycket starkt inom 
universitetet genom den mängd av klassrumsforskning som producerades, 
men också löpande i parallella spår snarare än väl integrerat. Inom det fjärde 
området ansågs universitetet ha en varierad forskning kring ledarskap, föränd-
ringsarbete och utvärdering, men brist på forskning som fokuserade den lokala 
nivån i empiriska studier och det förändrade styrsystemets konsekvenser i olika 
avseenden. Slutligen ansågs ett flertal forskningsinriktningar ge universitetet 
goda förutsättningar att utveckla den femte och sista profilen mot en norm- 
och kulturkritisk inriktning (Nämnden för utbildningsvetenskap 2002-05-28, 
dnr LiU 693/02-21).

Vad ”pedagogiskt arbete”, som en nationell forskarskola skulle etableras 
kring med bas bland annat vid Linköpings universitet, skulle innebära disku-
terades också något senare på följande vis:

… vi har på olika sätt diskuterat innebörden av Pedagogiskt 
arbete … i Linköping kan vi se att det kan finnas åtminstone 
fem olika sätt att definiera Pedagogiskt arbete … En viktig 
aspekt av vår inställning syns i hur vi översätter Pedagogiskt 
arbete till engelska. Vi översätter begreppet med ”Pedagogic 
practices” för att visa att vi inte enbart inkluderar lärarutbild-
ning och skola, även om detta är vårt huvudfokus. Men vi 
vill med den här översättningen även påvisa att vi intresserar 
oss för praktiken och en särskild sådan på ett särskilt sätt, den 
peda gogiska. Vi vill också förmedla tanken att det är den infor-
mella sidan av den praktiska verksamheten som har ett särskilt 
intresse hos oss, inte enbart den officiella, den strukturella och 
den politiskt korrekta. Vi vill granska vardagen för att förut-
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sättningslöst upptäcka ”praktiker”, oavsett om de är korrekta, 
målrelevanta eller önskvärda … vi har intagit hållningen att 
definitionen etableras efter hand i interaktionen mellan olika 
intressen, vilket för övrigt tycks ligga inom linjen med den se-
naste forskningen inom området organisatorisk identitet … I 
Linköping och på andra orter är fältet en medveten satsning på 
forskning knuten till lärarutbildningen. I de utredningar som 
föregick realiserandet av satsningen finns definitioner … men 
även utan sådana definitioner kan ett fält etableras helt enkelt 
därför att den behövs och sedan finner verksamheten sin form 
i samspelet mellan olika krafter.” (Hultman och Martinsson 
2005: 7–8)

Interna utredningar gjordes i syfte att anpassa universitetsorganisationen och 
reglera förhållandet mellan Institutionen för utbildningsvetenskap och peda-
gogiskt arbete (Verksamhetsberättelser Nämnden för utbildningsvetenskap dnr 
LiU 156/01-10; Protokoll Nämnden för utbildningsvetenskap 2002-04-23). 
Vidare betonades mångvetenskapligheten samt att pedagogiskt arbete som verk-
samhet går utöver klassrummet, undervisningslokalen eller skolan. Hultman 
och Martinsson refererar utförligt den långvariga utredningsverksamhet inom 
universitetet som föregått skapandet av forskarskolan, och många diskussioner 
kring gränsdragningar, definitionsfrågor, organisatoriska lösningar osv. Profilen 
i den utbildningsvetenskapliga forskningen inom Linköpings universitet sam-
manfattas dock som starkt knuten till Institutionen för utbildningsvetenskap, 
som senare bytt namn till Institutionen för beteendevetenskap och lärande; 
och tydligt inriktad på klassrumsforskning i olika skolformer och åldersspann, 
lärares och skolledares vardagsarbete, ämnes- och allmän didaktik och barn 
och ungdomar med särskilda behov (Hultman och Martinsson 2005: 28–29) 
vilket författarna beskriver som praxisinriktad. Disciplinärt synes pedagogik 
och psykologi, liksom undervisningsämnen som svenska, matematik, histo-
ria, osv. dominera. Dock konstateras att även undersökningar som inriktas 
på annat än den pedagogiska praktiken kan ha praxisrelevans (Hultman och 
Martinsson 2005: 30). I övrigt inventerades också annan relevant forskning för 
det utbildningsvetenskapliga området (Sundkvist 2003-09-29). När så forskar-
skolan etablerats och doktorander antagits, utkristalliserades följande områden 
i den officiella beskrivningen av dess verksamhet: forskning om klass, kön, 
etnicitet och ungdomskulturer i skolan; klassrumsinteraktion; kommunikativa 
hinder i pedagogiskt arbete; barnomsorg, skola och barndomens avgränsning; 
lärares etik och samhällsuppdrag; lärares arbete, lärande och kunskapsbildning 
och slutligen, genus, ledarskap och pedagogiska processer (Forskarskolan i 
Pedagogiskt Arbete 2001). 

Med några av doktoranderna i forskarskolan i pedagogiskt arbete kom CKS 
att etablera kontakter och genomföra konkret FoU-arbete, men det skedde 
endast i en begränsad utsträckning och på klart individuell basis, inte involve-
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rande hela forskarskolan som organisation inom lärosätet. En kraft, nämligen 
den lokala och regionala skolhuvudmannakraften, föll bort från det samspel 
som de ansvariga för forskarskolan ovan skisserat som formativt, när samver-
kan avbröts 2002/03. Representanter för andra forskarskolor vid universitetet 
engagerades dock i samverkande FoU-arbete.

Vid sidan av lärarutbildningen och forskarskolan i pedagogiskt arbete, 
fanns ytterligare en utbildning i Linköping som kan betraktas som en viktig re-
surs i ett kunskapande samverkansarbete, nämligen den statliga rektorsutbild-
ningen som drevs av universitetet på statens uppdrag. Även av denna pågick 
under den aktuella perioden en översyn, vilken resulterade i att uppdraget till 
universitet upphörde och en avveckling skedde. Under den inledande period 
som studeras i fallstudien här, var dock rektorsutbildningen en aktiv partner 
i samverkansarbetet, särskilt från och med 2002 och fram till den nationella 
omstruktureringen av rektorsutbildningen. Rektorsutbildningen medverkade 
både i konkreta projekt inriktade på kompetensutveckling och insatser som 
syftade till utveckling av mer långsiktig karaktär. Detta tedde sig naturligt 
också från den speciella inriktning på den kommunal ledningsnivå som fanns 
inom Centrum för kommunstrategiska studier. 

Avståndet mellan parterna/aktörerna som skulle identifiera och arbeta 
med en dynamisk kunskapsutveckling till gagn för skola/utbildning genom 
ett regionalt utvecklingscentrum, ökade förstås genom universitetets ensidiga 
tillbakadragande från den gemensamma arenan för detta. Agerandet kan na-
turligtvis också förstås som ett utslag av universitetets önskan att fjärma sig 
från ett direkt avnämarinflytande, och få en ökad distans till skolhuvudmän-
nen, det vill säga att skapa en starkare inomvetenskaplig styrning av kunskaps-
utvecklingen och få ett ökat avstånd till det sektorsanknutna och praxisnära 
FoU-arbetet. I det konkreta arbete som kanaliserades via gemensam samverkan 
genom CKS var forskarskolorna som Linköpings universitet deltog i, delaktiga 
i relativt liten utsträckning. Dock rekryterades enstaka doktorander i pedago-
gik och pedagogiskt arbete som medarbetare i utvärderingar, forskningscirklar 
och liknande.

På ett mer övergripande plan har dock kraven på en anknytning av kun-
skapsutveckling om utbildningspraktiker till samorganiserad och partsjäm-
ställd FoU dock framträtt allt klarare. Under den period som följts i förelig-
gande studie har kraven på en mer systematiserad kunskapsanvändning inom 
utbildningssektorn ökat, med en intensifiering från ca 2005 och framåt. I SOU 
2008: 109 En hållbar lärarutbildning uttalas exempelvis en förvissning om att 
lärosäten och skolhuvudmän behöver mer samverkan för att kunna tillgodose 
FoU inom områden ”som snabbt behöver omsättas i skolväsendet” och dessa 
parter ”förutsätts” samverka (s. 20, 56). Detta har uttryckligen kopplats ihop 
på utvecklingen av nya policies, och vikten av att fatta beslut på så välinforme-
rad, om än inte strikt vetenskaplig, grund som möjligt. 
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Tillgången till samt spridningen och användningen av kun-
skap och forskning har blivit en allt viktigare fråga i ett fram-
växande kunskapssamhälle. Internationellt pågår en reforme-
ring av utbildningssystemen för att möta samtida utmaningar. 
I samband med initiering och genomförande av reformer har 
frågan om forskningsstödet och den vetenskapliga eviden-
sen aktualiserats … Kunskapsöversikter har blivit ett svar på 
behov som uttryckts och som en möjlig metod för att stärka 
både kvaliteten av det utbildningspolitiska beslutsfattandet 
och utbildningsforskningens användning i policyarbetet. (Ds 
U 2010b Policyrelevanta kunskapsöversikter inom utbildnings-
området; s. 3). 

Även genom den nya skollag som börjar gälla i juli 2011 stärks kraven på 
vetenskaplig anknytning av det praktiska arbetet i skolan, och den nuvarande 
regeringen anvisar exempelvis som en väg att gå dithän användningen av fler 
lektorer, det vill säga att skolhuvudmännen anställer forskarutbildad personal. 

I SOU 2008: 109 En hållbar lärarutbildning framhålls också att läraryrket 
och lärarutbildningen måste bli en bas för återkommande kompetensutveck-
ling (s. 56) och ge en grundkunskap som kan byggas på genom flera olika vägar 
för påbyggnadsutbildning på allt mer kvalificerade nivåer (s. 407–418).

Utifrån de lokala erfarenheterna som gjorts i det aktuella fallet talar ingen-
ting för att de nationella forskarskolorna, eller den lokalt baserade utbildnings-
vetenskapliga forskningen med självklarhet blir en resurs för sådan. 

Samverkan för FoU för utbildning och skola  
– en kritisk diskussion av policies och deras genomslag

I ett tidigare avsnitt av studien gjordes en översikt av de olika element i sam-
manhängande ”reformpaket” som riktats mot skola och utbildning under 
1990-talet och framåt. Också högskolan och därmed lärosätena har varit fö-
remål för reformverksamhet, och nuvarande universitetskanslern hävdar att 
åren 2007–2011 kan ses som minst lika omfattande som 1977 och 1993 års 
högskolereformer (Haikola 2011). FoU-samverkan har dock inte specifikt lyfts 
fram som en fråga i den pågående reformverksamheten, och inte heller de 
förändrade relationer som råder mellan den politiskt styrda kunskapsproduk-
tionen och myndighetsutövandet (jfr Benner 2009: 360–361). 

I flera tidigare avsnitt har det forskningspolitiskt formulerade imperati-
vet till lärosäten att genom samverkan med det omgivande bidra till generellt 
förbättrade och utvidgade forsknings- och innovationssystem redogjorts för. 
Vad gäller Linköpings universitet som aktör pekar tidigare studier ut en tydlig 
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självbild hos detta som i hög grad byggd på samverkan, och framgångsrik i 
detta avseende (Benner 1999; Landström & Smedberg 1999). 

Högskoleverket har gjort återkommande studier av lärosätenas genomför-
ande av sin samverkansuppgift (2000, 2004, 2008) och fann sammanfattnings-
vis att en utveckling skett på detta område. Verket konstaterade 2004 att det 
inte längre fanns fog för att behålla begreppet ”tredje uppgiften” utan att denna 
nu hade integrerats som ett förhållningssätt i forskning och undervisning. Mer 
substantiellt tyckte sig Högskoleverket kunna utröna att detta kom till uttryck 
huvudsakligen genom tre målinriktningar av lärosätenas aktiviteter:

a) demokratiutveckling,
b) arbete med breddad rekrytering och profilering av verksamheten (hit 

förs också arbete med forskningsinformation och folkbildning) och 
medverkan i kunskaps- och innovationssystem,

c) utformning av utbildning enligt arbetsmarknadens krav (Högskoleverket 
2004: 7–8).

Det ur denna studies perspektiv mest intressanta formuleringarna återfinns i 
resonemangen om processer inriktade på kunskapsutveckling och tillväxt. I 
förbigående nämndes betydelsen av att öka överföringen och ”nyttiggörandet” 
av tillämpbar kunskap till exempelvis offentlig sektor (ibid., 9–10). 

Generellt sett tycks dock Högskoleverkets bedömning av lärosätenas ar-
bete med samverkansuppdraget präglas av ett accepterande av hypoteserna 
bakom den så kallade ”triple helix”-modellen (Etzkowitz & Leydesdorff 1997, 
Etzkowitz et al. 1998) som fått stort genomslag i de teoretiska resonemangen 
kring forsknings- och innovationspolitik, liksom idéerna kring vad det ”nya” 
eller ”Mode 2”-kunskapssamhället kräver (Gibbons et al. 1994, Nowotny et al. 
2001). Högskolor och universitet sågs som viktiga inslag i ett (inter)nationellt 
innovationssystem som tilldelas en avgörande betydelse för hur väl förmåga till 
förnyelse och utveckling skapas eller växer och i sin rapport från 2004 ansåg 
Högskoleverket att man kunde konstatera att samverkan ökat, och också be-
drevs med fler partners än tidigare. 

Mer specifikt konstaterade Högskoleverket (2004, 2005) att just regional 
utvecklingssamverkan kring skola och utbildning tillhörde de mer intressanta 
exemplen som hittades i verkets inventeringar av hur lärosätena konkret han-
terade sitt samverkansuppdrag, men när dessa inventeringar genomfördes hade 
samverkan kring detta vid Linköpings universitet alltså upphört via CKS. Andra 
exempel lyftes fram, där liknande innovativa organisationer av uppdraget hit-
tats, som exempelvis Pedagogiskt Utvecklingscentrum vid Högskolan Dalarna 
och den samverkan kring identifikation av utbildnings- och kompetensutveck-
lingsbehov som fanns vid Lärarhögskolan i Stockholm (Högskoleverket 2005). 
Trots den mer eller mindre trevande starten kom regionalt utvecklingsarbete 
igång i så pass stor utsträckning att ett nationellt nätverk för dessa intermediä-
rer började mötas under 2000, en sorts fortsättning på ett tidigare existerande 
nätverk för den typ av så kallade fortbildningsavdelningar som funnits knutna 
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till den gamla lärarutbildningsorganisationen. Nätverket har sedan haft regel-
bundna träffar med roterande värdskap och fått fler deltagare, vid 2010 års 
möte deltog företrädare för dryga tjugotalet intermediärer och dessutom fö-
reträdare för nationella centra. Detta forum producerar en mängd värdefull 
kunskap om förutsättningarna för, och genomförandet av, det intermediära 
uppdraget. Inte minst har detta genererat mycket insikter i den stora variatio-
nen som empiriskt sett är förhanden bland dessa organisationer.

I studien från 2008 som till stora delar snarast utgjorde en uppföljning av 
studien från 2004 bedömde Högskoleverket att statens krav på lärosätena att 
engagera sig ytterligare tydliggjorts genom krav på samverkan med regionala 
aktörer (Högskoleverket 2008: 23). Samverkan sades bestå av tre olika kom-
ponenter:

1) Profilering/rekrytering, folkbildning, forskningskommunikation
2) Kunskaps- och innovationssystemet, med särskilt fokus på start av bolag 

och kunskapsöverföring
3) Utbildning styrd av arbetsmarknadens behov och med omvärldskontakt 

under utbildningen (Högskoleverket 2008: 29). 
Dock dominerades verkets framställning av aktiviteter inriktade på mer sam-
verkan av olika försök att etablera mera entreprenöriella förhållningssätt både 
hos högskolans anställda och studenter, förbättra forskningsspridningen och 
stärka studenternas position på arbetsmarknaden efter genomgången utbild-
ning. Dessutom konstaterades att det ännu saknas incitament för högskolans 
personal att arbeta med samverkan och att meritvärderingen vid tjänstetill-
sättningar inom högskolan i praktiken inte erkänner värdet av detta arbete 
även om sådana meriter kan efterfrågas formellt i utlysningar (Högskoleverket 
2008: 35, 38, jfr också Bitard et al. 2008: 267; Wahlbin & Wigren 2007). 

På det lokala planet visade sig detta bland annat i att Linköpings universi-
tets svar på Högskoleverkets enkäter angav att samverkansarbete hade ett lågt 
meritvärde och att kommersialisering och näringslivssamverkan angavs som 
de prioriterade uppgifterna inom samverkansområdet (Högskoleverket 2008: 
39, 45). I detta avseende avvek heller inte Linköpings universitet från det all-
männa mönstret, då Högskoleverkets bedömare konstaterade att samverkan 
kring kunskapsutveckling med partners från den offentliga sektorn i stort sett 
saknades (Högskoleverket 2008: 118).

Högskoleverkets rapporter (2000, 2004, 2008) präglas av ett mycket 
traditionellt perspektiv på vetenskap och forskning, med exempelvis tydliga 
uppdelningar mellan grundforskning och tillämpad forskning, trots det svaga 
stöd detta har i empiriska vetenskapsstudier. Denna syn tycks också ha blivit 
styrande för hur lärosätena själva återrapporterade till verket (Högskoleverket 
2008: 29–34). På ett likartat sätt tycks idéerna om ”triple helix”-modellen och 
”Mode 2” tas för självklara fakta snarare än hypoteser som skall undersökas kri-
tiskt–empiriskt. Den kritik inom vetenskaps- och kunskapssociologin som rik-
tats mot detta förhållningssätt fokuserar exempelvis modellernas/begreppens 
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bristande empiriska grund och starka ideologiska laddning huvudsakligen som 
en typ av legitimeringsstrategi (Weingart 1997, Shinn 2002) och deras åsi-
dosättande av historiska fakta om vetenskapens växt, institutionalisering och 
organisering (Shinn 1999, 2002), sammanfattade på ett övergripande sätt av 
Tuunainen (2005) och Benner (2009: 22–31).

Högskoleverkets uppföljning från 2008 lyfte fram att samverkan integre-
rats helt och blivit ”ett förhållningssätt” inom lärosätena, men verket konsta-
terar i sin senaste diskussion (2010) av svårigheten att hitta indikatorer för 
samverkan att detta är speciellt komplicerat avseende mätning av samverkan 
för kunskapsutveckling och tillväxt, alltså det aktiva deltagandet i ett inno-
vationssystem (jfr också Kim, Ohlsson & Sandström 2001). Fortfarande är 
majoriteten av de föreslagna indikatorerna konstruerade utifrån en traditio-
nell föreställning om innehållet i FoU-arbete. Det finns till exempel bara en 
enda föreslagen indikator som avser partssammansatta och partsdrivna FoU-
projekt, i övrigt handlar samtliga om uppdragsforskning, patent, ”intellectual 
property rights” och groddföretag. På samma sätt finns bara en enda föreslagen 
indikator inom området kallat ”samverkan för bättre utbildning”, och även 
denna förefaller vara av mycket traditionell typ, inriktad på ett utbildnings-
producent–avnämarutbyte. 

Sammantaget skulle jag vilja hävda att den övergripande modell för sam-
verkan som finns på systemnivå betonar befintliga strukturer och institutio-
nella mönster i stället för innovativa exempel och icke-traditionella organi-
seringsformer, i enlighet med den tendens Czarniawska (2008: 85) finner att 
dessa ignoreras, eller rentav aktivt avvisas, inom stora organisationer. Likaså 
förefaller den också väl spegla hur trender avseende idéer om samverkans orga-
nisering kan visa sig få större betydelse än det empiriskt konstaterbara utfallet 
(Czarniawska 2008: 100–104). Från 1990-talet och framåt gällde diskussionen 
i Sverige kring förhållandet högskola–samhälle ofta organisering av innovativ 
samverkan, medan den på de senaste åren har glidit över till att handla mer om 
lärosätenas självständighet/autonomi visavi det omgivande samhället. Ett bra 
exempel på detta utgörs av den så kallade Autonomiutredningen (SOU 2008: 
104) och dess mycket långtgående förslag, även om alla inte genomfördes. 
Samverkan med det omgivande samhället behandlades inte särskilt utförligt 
i denna utredning, utan ökad självständighet antogs helt enkelt också leda 
till att lärosäten ”stimuleras till nya initiativ inom samverkansområdet” (SOU 
2008: 104, s. 235). I samma andetag som positiva kontakter mellan lärosäten 
och omgivande samhälle räknas upp, varnar dock utredaren för att samverkan 
på regional och kommunal nivå äventyrar det akademiska oberoendet (SOU 
2008: 104, s. 253). Innovativ organisering av samverkan har på så vis generellt 
blivit mindre synlig och intressant, i en mening ett mindre modernt fenomen, 
medan i stället det traditionella (som trend) vunnit terräng och utrymme. För 
att använda en metafor från det egentliga modets värld, har avantgardism av-
seende detta blivit mindre trendigt än klassicism.
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Benner (2009: 332–374) som granskat forsknings- och innovationspoli-
tiken under senare år, påpekar att den samlar ett flertal aktörer med olika och 
delvis motstridiga mål och intressen, utvecklar samverkan (om någon) på olika 
nivåer, och att utfallet därför blir högst varierande, ”ett lapptäcke” (s. 347). 
Han påpekar också dess starkt retoriska karaktär och vikten av att förhålla sig 
kritiskt till denna. 

Autonomi kontra kollaboration – motverkande logiker
Slutsatsen som kan dras av en analys av Linköpings universitets policydoku-
ment gällande samverkan under perioden är att de innehåller ett flertal uttryck 
för hur universitetet aktivt konstruerar och sprider en bild av sin verksam-
het som tar fasta på samma modeller och retoriska strategier som dem som 
Högskoleverket, VINNOVA m.fl. (se ovan) använder sig av. Ett illustrativt ex-
empel citeras också av Högskoleverket i en av dess rapporter (2004: 106), där 
Linköpings universitet tilllskriver sig rollen som pionjär i sin samverkan med 
externa intressenter i skapandet av nya utbildningar. I så måtto används av 
universitetet den legitimeringsstrategi som bland andra Benner (2009), Shinn 
(2002) och Weingart (1997) har identifierat. Uppenbarligen har universitetet 
också under perioden intensifierat en del av sin verksamhet inriktad på samver-
kan, det vill säga agerar inte endast på det retoriska planet utan också konkret. 
CKS lyftes fram av Linköpings universitet som ett exempel på en organisation 
där universitetet genom kunskapsbildning ansåg att forskningen gav underlag 
till beslutsfattande (Högskoleverket 2004: 67–68), och ett fåtal andra lärosäten 
gav exempel på liknande organisationer. Också i Högskoleverkets uppföljning 
(2008: 62) angav Linköpings universitet CKS som ett tecken på sin vilja att 
fungera som en kunskapande resurs för samhället.

Organisationsformerna för samverkan med universitetet varierar mycket 
mellan kommunerna. 

Linköpings kommun har av naturliga skäl utvecklat många samverkansfor-
mer med universitetet genom åren, och en kartläggning (Järvinen 2007) inom 
kommunen visade på bredden och mängden av kontakter mellan kommu-
nal förvaltning och universitet. Bilden som tonar fram genom kartläggningen 
uttrycker en uppskattning av samverkan sådan den vuxit fram och realiseras 
(detta framgår också tydligt i den första utvärderingen som gjordes av CKS av 
Blomgren, Broström & Persson 1999). Varför förmår då inte den innovativa 
organiseringen av FoU-arbete via CKS för skola/utbildning som det förelig-
gande fallet behandlar, uppnå en varaktighet och stabilitet över tid? Det är 
uppenbart, mot bakgrund av huvudmannaengagemanget i den innovativa or-
ganisationen, samt beredskapen och intresset för en kunskapsutveckling för 
bättre kunskapsstyrning som beskrivits tidigare, att det inte berott på aktören 
”kommunerna och regionen” i det regionala innovationssystemet för skola/ut-
bildning utan på ställningstaganden hos aktören universitetet.
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Mintzbergs (1983) bidrag till organisationsteorin avseende olika basala or-
ganisationsmönster ger flera värdefulla uppslag att diskutera i anslutning till 
den typ av hybridorganisation som denna fallstudie avser. Ett av dessa möns-
ter är den så kallade professionaliserade byråkratin, ett annat den så kallade 
ad hoc-organisationen. Universitetet motsvarar en professionell byråkrati (jfr 
även Czarniawska 2008: 65–77 som pekar ut universitet som en typ av extremt 
svårmanövrerade, tröga professionella byråkratier). 

Linköpings universitet – trots formuleringarna i policies som återgivits 
– skiljer sig inte från detta organisationsmönster. Några av de organisatoriska 
särdrag som utmärker Linköpings universitet som tas upp av Sandström (1999) 
är bl.a. organisering i storinstitutioner i stället för disciplinbaserade, arbete i 
mång- eller tvärvetenskaplig form och organisering av forskarutbildning i så 
kallade forskarskolor. Om dessa inslag i sig är tillräckliga för att göra universi-
tetet som organisation i grund och botten annorlunda än andra traditionella 
byråkratier, ifrågasätts av Sandström 1999: 49–53, 57–60, 6872, 91–92). 

En fungerande hybridorganisation skulle snarast följa det mönster 
Mintzberg urskiljer i ”the ad hoc-cracy”, nämligen en organisation som 
växer organiskt, arbetar innovativt och prövande och utvecklas problemstyrt 
(Mintzberg 1983: 254–275). Inom Linköpings universitet finns ett krav på att 
den typ av begynnande ”ad hoc-cracy” som CKS representerar skall inordnas 
i en vanlig institution, vilket effektivt torde begränsa dess möjligheter att ut-
vecklas mot en fullgången ad hoc-organisation. Centrumbildningar måste ha 
en värdinstitution. Ju starkare ”institutionsidé” desto mer av professionaliserad 
byråkrati som organisationsmönster, och desto mer kommer ”jämställt nät-
verk-idén” i kläm, med allt vad det innebär för möjligheterna av att utveckla 
kreativ särart, identifikation och acceptans av enhetens verksamhet som annor-
lunda och styrd på andra sätt än universitetet i övrigt. En sådan enhet kan alltså 
uppfattas som potentiellt utmanande för den etablerade byråkratiska kulturen 
i lärosätet med dess normer och värderingar. Sannolikt spelar detta en stor roll 
för att CKS:s engagemang i och organisering av det innovativa FoU-arbetet 
inom utbildningssektorn inte accepterats av universitetet. 

Som organisation betraktad är CKS en typisk hybridorganisation lik-
som så många andra organisationer som växer fram inom det så kallade nya 
forskningslandskapet under 1990- och 2000-talen (jfr Benner 2001, 2009; 
Sandström 2002; Tuunainen 2005; Tydén 2010). Hybridorganisationer för-
enar i sig element från det klassiska forsknings- och utbildningsuniversitetet 
av Humboldtinspirerad modell men har också påtagliga inslag av helt andra 
organisationsmönster där fler funktioner än de ursprungliga läggs till dem som 
redan tidigare funnits inom universiteten. Hybridorganisationer är definitions-
mässigt innovationer enligt detta synsätt, och kan sägas representera medvetna 
försök att på ett dynamiskt sätt ta till vara förutsättningar för kunskapsut-
veckling utöver det traditionella och etablerade mönstret inom ”vanlig” FoU-
verksamhet. Dessa positiva förutsättningar till trots har en tidigare studie av 
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Linköpings universitet i relation till CKS som innovativ organisation för kol-
laborativt lärande pekat på en mängd komplicerande faktorer (Rigné 2006). 
Studien som byggde på intervjuer med universitets- respektive kommunföre-
trädare som aktivt varit engagerade i det samverkansarbete som kanaliserats via 
CKS, identifierar ett antal punkter där motstridiga ställningstaganden snarare 
än gemensamma utgångspunkter utvecklas. 

För det första visade sig kommunföreträdare och universitetsföreträdare 
ha olika syn på vilka gemensamma arenor som fanns, liksom vilka former för 
samverkan som var väsentliga. Parterna hade också olika syn på vilka moti-
ven var för att samverka. Medan kommunföreträdarna såg den gemensamma 
organisationen som en innovation för detta, hade universitetsföreträdarna en 
annan uppfattning. De föreställningar universitetsföreträdare hade om vilka 
kunskapsbehov som fanns hos kommuner, överlappade inte särskilt väl med 
kommunföreträdarnas. Framför allt visade sig bland universitetsföreträdarna 
en syn på FoU-arbete enligt den traditionella modellen vara fast förankrad, det 
vill säga tvärtemot den eftersträvansvärda innovativiteten utvecklades i stäl-
let ett motsatt förhållningssätt. Detta uttrycktes inte minst genom synen på 
det gemensamma FoU-arbetet kanaliserat via CKS som i praktiken enkelrik-
tat, det vill säga det var fråga om att universitetet skulle föra ut kunskap till 
kommuner, forska om kommuner och deras verksamhet och utbilda kommu-
nanställda (Rigné 2006: 23–33). Detta kompliceras också av att universitetet 
rymmer en mängd olika tolkningar av vad samverkansuppdraget egentligen 
innebär. Samtidigt som det finns styrande policies, överordnade personer med 
väldefinierade ansvarsområden inkluderande samverkansuppdraget m.m. finns 
det också en mycket stark autonomi och professionell egenmakt som existerar 
parallellt med hierarkin, och medför i det närmaste obegränsade möjligheter 
att göra egna individuella tolkningar av vad samverkan betyder, alternativt inte 
alls intressera sig för samverkansuppdraget. 

Också i andra sammanhang visade sig universitetsorganisationen som en 
traditionell byråkrati i motsats till den hybridorganisation som CKS utgör 
vara svårhanterlig. På styrelsemötet 29 mars 2007 fördes exempelvis en livlig 
diskussion om detta vilket ledde till att styrelsen framhöll att CKS inte fick 
identifieras med en enskild institution utan vårdade sig om breda kontakter in 
i universitetet och ett upprätthållande av sin integritet (CKS styrelseprotokoll 
1/2007 §6) och att dess värdinstitutions ansvar var inskränkt till att just fungera 
administrativt som värd (CKS styrelseprotokoll 2/2007 §4), något som också 
förtydligades i dokumentet ”Ramar för verksamheten vid Centrum för kom-
munstrategiska studier 2007–2009” vilket också diskuterade en hybridorga-
nisations svårighet i det traditionella universitetssystemet. 

Wenger (1998: 226–228) definierar ett bärande inslag i organisatoriskt 
lärande som ett antal förändringar av både självbild och omvärldsbild, vid si-
dan av förmågan att skapa nya meningsskapande sammanhang. Det är värt 
att diskutera hur meningsskapandet avseende autonomi och kollaboration 
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har utvecklats i det aktuella fallet. Det förefaller som om den dominerande 
föreställningen inledningsvis gällande kollaboration var starkare uttryckt än 
den gällande universitetets autonomi. Kollaboration och samverkan avseende 
lärande och kunskapsutveckling kring utbildning för samtliga parter och in-
blandade aktörer var den logik som blev den meningsgivande för situationen 
och processen. Ganska snabbt blev dock föreställningen om universitetets au-
tonomi starkare, och från 2002/2003 dominerade denna helt klart för univer-
sitetet vilket visas genom hur detta som enskild aktör valde att driva en egen 
organisering av sin samverkan, och konsekvent valde bort att verka i en gemen-
sam ”community of practice”. I den mån så skedde gjordes det uteslutande 
i formen ”uppdrag”. Ett annat möjligt förhållningssätt visades av ledningen 
för rektorsutbildningen, som valde att gemensamt medverka i kunskaps- och 
kompetensutveckling för praktiker inom utbildningssektorn rörande exempel-
vis kvalitetsutvecklingsarbete. Möjligen kan detta också förklaras utifrån att 
denna, utifrån sitt statliga uppdrag, såg klarare kopplingar, och möjligheter att 
anknyta, till nationellt prioriterat FoU-arbete relevant för skolhuvudmäns led-
ningsnivåer så som det drevs av de nationella utbildningsmyndigheterna. Inom 
Myndigheten för Skolutveckling uttrycktes exempelvis klara förväntningar på 
att rektorsutbildningar skulle involveras i utvecklingsprojekt på regional nivå, 
och denna uppfattning förmedlades också inom myndigheten till ledningarna 
för rektorsutbildningar. 

Tuunainen (2005), liksom flera andra empiriska studier som refereras av 
densamme, tyder på att ”triple helix”-modellen gravt överskattar universite-
tens dynamik och förmåga till utveckling enligt modellens postulat, och lika 
gravt underskattar de organisatoriska faktorer som motverkar förändring. Det 
”normala” förhållningssättet bland flertalet både europeiska och amerikanska 
universitet som studerats empiriskt är att organisera innovativ samverkan och 
entreprenörskap separat och avskilt från den ”reguljära” verksamheten vilket 
åskådliggörs inte minst genom den mångfald av organisatoriska och adminis-
trativa särlösningar som introduceras för att hålla avståndet (se också Hasse & 
Krücken 2008; Krücken, Meier & Müller 2009). Hybridorganisationer i form 
av ad hoc-cracies, liksom dess anställda, stöts inte sällan förr eller senare ut från 
det traditionella universitets professionella byråkrati. 

Slutintrycket från det fall som studerats här blir att det är en sådan process 
som illustreras genom detta, och att en oförlöst mer övergripande spänning 
kvarstår vad gäller hybridorganisationens / intermediärens / ”ad-hoc-cracy”-
partnerns förhållande till det traditionella lärosätet. 

Passformsproblemet återkommer 
Innovationen ”regionala utvecklingscentra” tillkom under en tid som också 
sammanföll med en extrem expansion av det svenska systemet för högre utbild-
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ning. Den yrkesutbildning inom högskolesystemet som innovationen närmast 
var tänkt att knytas till, genomgick till sin struktur också flera förändringar un-
der tiden och var långt ifrån enhetlig. Lärarprogrammen utpekas till och med 
som ett av de mest heterogena utbildningsområdena även inom ramen för en 
högskola och ett utbildningssystem som genomgår en tydlig homogeniserings-
process under perioden (Vetenskapsrådet 2007: 8–9), inklusive anpassningar 
till ett europeiskt utbildningsutbud genom den så kallade Bolognaprocessen, 
samtidigt som det också på ett mer konkret plan saknas forskning om lärarut-
bildning (SOU 2008: 109, s. 59). 

Sannolikt är också detta en av anledningarna till att det tagit lång tid för 
lärosäten med lärarutbildning att etablera samverkanscentra, och att många av 
dessa under sin existens varit föremål för en närmast konstant pågående pro-
cess av omorganisation (Högskoleverket 2009). Som Benner (2009: 89, 109) 
påpekar har också relationen mellan aktörerna lärosäten med deras FoU-verk-
samhet och skola/utbildning som samhällsinstitution i innovationssystemet 
för kunskapsstyrning av sektorn genomgående varit fyllda av kontroverser un-
der samma period, bland annat på grund av en diffus statlig styrning. Stenlås 
(2009) kommenterar likaledes det paradoxala i att mycket av den etablerade 
pedagogiska och utbildningsvetenskapliga forskningen underkänner den kun-
skapsproduktion och de erfarenheter av denna som görs inom verksamheterna 
inom utbildningssystemet, och alltså de facto ställer sig vid sidan av medverkan 
i ett innovativt FoU-system för kollaborativt lärande mellan jämställda parter. 

Ett annat uttryck för denna distanserade hållning finns i SOU 2008: 109 
(s. 75) som konstaterar att det finns en skillnad mellan den forskningsbas för 
läraryrket som finns hos de stora universiteten, och den som utvecklats vid de 
mindre, regionala högskolorna vilka varit (enligt utredningens bedömning) 
mer lyhörda för avnämarintressen och skolhuvudmännens behov och önske-
mål avseende FoU-arbete. 

Redan när arbetet vid CKS med att bygga upp en gemensam utvecklingsa-
rena inleddes 2000, framkom att just kontakterna mellan kommunerna och 
universitetet avseende dess grundutbildningsutbud inom det pedagogiska yr-
kesområdet utgjorde en kritisk punkt. Från en av de största kommunernas 
egen enhet för pedagogiskt utvecklingsarbete framfördes att paradoxalt nog var 
lärarutbildningen den del av universitetet som upplevdes som mest avlägsen 
och svår att få varaktiga och bra relationer med. Kommunen ifråga hade en 
väl framskriven inventering gjord av på vilka sätt man önskade samverka med 
universitetets lärarutbildning kring sådant som exempelvis utbyte av personal, 
uppbyggnad av karriärtjänster och konkreta samplanerade utvecklingsprojekt. 
Undantag fanns i form av individer som etablerats kontakt med, men som in-
stitutionell utbildningsanordnare och som resurs för kollaborativt lärande ansågs 
lärosätet som sådant, och dess lärarutbildning, vara en problematisk partner.

Kommunrepresentanterna menade att universitetet dels inte förmådde ta 
vara på befintlig kunskap hos praktiker som en grund för att utveckla kolla-
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borativt lärande, dels endast vara intresserat av att åta sig uppdragsutbildning. 
Dessutom ansågs universitetet inte kunna svara mot det behov som fanns av 
att ge både hela utbildningsprogram liksom enstaka kurser på distans eller 
annat än helfart (Rigné Minnesanteckningar 2000-05-09). Samma frågor 
kom flera gånger upp till diskussion vid fortsatta möten (Minnesanteckningar 
2001-03-21, 2001-06-18). Flera möten anordnades av CKS och regionför-
bundet Östsam där parterna diskuterade ämnet. 

Även efter det att universitetet tagit ett eget ansvar för att driva samverkan 
kring just fortbildningsfrågor via olika grupper som IRSS och SUS, kvarstod 
detta som en återkommande fråga (Minnesanteckningar IRSS 2006-02-28, 
2006-05-02, 2006-11-15, Jeppsson 2007, Rektors brev dat. 2007-06-18). 

Universitetsföreträdarna framhöll flera gånger i diskussionen kring detta 
att man ansåg det ogörligt att utforma och genomföra vidareutbildning och 
kompetensutveckling på det sätt som man upplevde var kommunernas öns-
kemål. Detta uttrycktes i allmänhet i termer av att ”planeringshorisonterna 
var olika” (Minnesanteckningar 2001-06-18) med hänvisning till att univer-
sitetet inte kunde ge snabb respons på de önskemål om utbildning som kom-
munerna framförde. Strategin från universitetets sida blev att hänvisa till det 
utbud som etablerats dels av fristående kurser, dels av magisterutbildningar 
(Minnesanteckningar 2001-11-01). När forskarskolan i pedagogiskt arbete 
etablerats gällde det exempelvis en 40-poängsutbildning i Pedagogiskt arbete 
med inriktning antingen mot ungdomskulturer och skola, eller lärares kun-
skap. Enligt universitetets information om magisterutbildningen hade den 
nära koppling till forskarskolan i Pedagogiskt arbete, men krävde inte en lä-
rarutbildning, erbjöd seminariedeltagande där aktuell forskning spreds och 
behandlade ”praktiknära” frågor men inte ur skolinstitutionens perspektiv 
(Filosofiska fakulteten Utbildning, utdragen från universitetets hemsida 2001-
03-01). Den avsågs också ge goda förutsättningar för praktiskt arbete med 
skolutveckling eller att hålla i forskningscirklar (Forskarskolan Pedagogiskt 
arbete 2001).

Som påvisats tidigare genomgick den interna universitetsorganisationen av 
lärarutbildningarna parallellt under tiden en svår tid. I syfte att samla upp den 
mängd av kommunala (alltså huvudmannadrivna) frågeställningar om den nya 
lärarutbildningens innehåll, organisering och möjligheterna för kommunerna 
att påverka denna anordnades ett flertal möten mellan kommunernas lednings-
nivåer, regionförbundets företrädare, nationella myndigheter och representan-
ter för Områdesstyrelsen för Utbildningsvetenskap (2002-01-24, 2002-01-30, 
2002-02-11). De kommunala önskemålen vidareutvecklades härvidlag till att 
inte bara handla om dimensionering och distribution av kompetensutveck-
lingsmöjligheter utan också om innehållet.

Utbildningssynen som framlades av universitetsföreträdarna handlade om 
fortbildning i den ”gamla” meningen, vilket åskådliggörs exempelvis av det ut-
bud som sammanställdes av filosofiska fakulteten (Filosofiska fakulteten 1998) 
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och Institutionen för utbildningsvetenskap (Institutionen för utbildningsve-
tenskap 2001–2002) och på ett slående sätt påminde om utbudet som funnits 
via det nedlagda Centrum för Skolutveckling. 

Som nämnts genomfördes under perioden också ett antal stora nationella 
satsningar på lärarfortbildning som utformades av och handlades upp direkt 
av staten via Skolverket hos olika lärosäten. Lärarlyftet liksom Förskolelyftet. 
Från kommunsidan framhölls av en av regionens större kommuner behovet av 
att satsa på långsiktigt utvecklingsarbete vid sidan av avgränsade kompetens-
utvecklingsinsatser (Järvinen 2007). Ur de mindre kommunernas synvinkel, 
liksom de fristående skolhuvudmännens, visade sig dock utformningen av de 
stora nationellt finansierade fortbildningsinsatserna vara svåra att använda sig 
av. Det handlade dels om att satsningen var inriktad på ämnesfortbildning, 
dels om att man hade svårt att hitta ett utbud av fortbildning som distribu-
erades på ett sådant sätt som dessa önskade för att tillgängliggöra den för sina 
anställda (Minnesanteckningar Möte med regionalt nätverk för skolutveckling 
2010-05-25). 

Att uppnå bättre samverkan mellan skolhuvudmän och utbildningsanord-
nare, och därmed uppnå en bättre anpassning av kompetensutveckling och 
utbildningsmöjligheter inom utbildningssektorn, utgjorde under perioden ett 
klart problem också på nationell nivå (Prop. 2009/10: 89, s. 51–53). Även sett 
på detta sätt, visar sig universiteten som utbildningsanordnare vara svåra för 
kommuner/huvudmän att samarbeta med. Den situation som rådde regionalt 
var alltså inte ovanlig, vilket också visar sig genom Högskoleverkets utvärde-
ringar (2004, 2008). 

Intresset för att engagera sig i att utveckla forsknings- och utvecklingsarbe-
te tillsammans med kommunerna och regionen via CKS varierade i hög grad 
också bland institutionerna och utbildningsprogrammen. Under perioden 
fortsatte flera av de institutioner och enskilda forskare som sedan tidigare hade 
kommunkontakter att fortsätta med dessa. Inom forskarskolan för pedagogiskt 
arbete ansåg sig företrädarna ha ”etablerat ett meningsfullt samarbete kring 
olika kommunrelevanta områden som till exempel ledarutbildningar, utvärde-
ringar och skolutveckling” (Forskarskola i pedagogiskt arbete vid Linköpings 
universitet, u.d, s. 4). Med enskilda forskare kunde CKS initiera och utveckla 
forskningsidéer och projekt, men det visade sig svårare att utveckla detta i mer 
programmatiska former 

Det finns också en annan aspekt av det jag kallat ett passformsproblem, 
det vill säga hur man skall få förväntningarna på kunskapsutveckling att passa 
ihop med förutsättningarna som ges. Tidigare berördes hur pedagogiken som 
disciplin, liksom den nyare utbildningsvetenskapen, till sitt innehåll påverkats 
av sociala faktorer, och enligt ett flertal policyanalytiker tillhör de forsknings-
områden som varit mest styrd av extern påverkan, med klar inriktning på till-
lämpningar snarare än teoretiskt styrd ”nyfikenhetsforskning” (jfr SOU 2008: 
109, s. 75–102). Forskningen som utvecklats i anslutning till den nya lärar-



122

utbildningen sedan 2000-talets början verkar inte på något sätt avvika från 
detta. Ändå saknas i stor utsträckning vad som definierats som policyrelevant 
forskning på ett flertal av utbildningspolitikens områden (Utbildningsdepart
ementet Ds 2010:10). För närvarande förefaller samtliga utbildningspolitiskt 
relevanta kunskapsfält vara inne i en fas då ”boundary work” (Gieryn 1999, jfr 
även Abbott 1988 angående kunskapsbaserade professionaliseringsprocesser) 
av olika slag blir allt mer intensivt. 

Exempelvis kritiserar en av de mer tongivande forskarna inom området, 
Carlgren (2009), att inga styrda satsningar på innovativt organiserade FoU-
program gjorts, liksom att utbildningsvetenskap knuten till lärarutbildningen 
inte fick status som självständigt vetenskapsområde, utan att den etablerade pe-
dagogiska forskningen tillåtits dominera inom VR:s Utbildningsvetenskapliga 
kommitté. Hon summerar med följande dystra bild: ”Lärarutbildningen är 
som ett köttstycke som slits itu och äts upp av universitetets rovgiriga insti-
tutioner” (Carlgren 2009: 20) och Kroksmark (2009) definierar frågan om 
forskande lärare som skolans ”ödesfråga”, en formulering som också återfinns i 
SOU 2005: 31, den första utvärderingen av utbildningsvetenskapen som nytt 
vetenskapsområde. 

Sammanfattning
I samband med den omfattande reformering av både styrsystem, skol- och 
utbildningssystem och den högre utbildningen och forskningen under 1990-
talet lanserades ”regionala utvecklingscentra” som ett förslag på en innova-
tiv lösning för hur skolhuvudmän och deras praktiskt verksamma personal, 
akademi/lärosäten och nationella skolmyndigheter skulle kunna mötas på en 
gemensam arena. Dessa centra antogs kunna bli viktiga inslag i ett nytt och 
förändrat forsknings- och utvecklings/innovationssystem. Forskning och ut-
veckling, liksom erfarenhets- och kunskapsutbyte antogs kunna stimuleras och 
stödjas via denna nya mötespunkt. Bärande tankar var att genom de regionala 
centra kunde både kunskaps- och kompetensutveckling ske, som centrala delar 
av den kunskapsstyrning som utbildning och skola måste utveckla efter det att 
huvudmannaansvaret överlämnats av staten till kommuner, landsting och fri-
stående huvudmän. Både forskning och mer praktiskt inriktat skolutvecklings-
arbete antogs genom de regionala centra kunna få en stark relevans och aktua-
litet för huvudmännen och de övriga aktörerna, och kunna ge kontinuerliga 
bidrag till en positiv utveckling och god måluppfyllelse i utbildningssystemet.

Föreliggande studie följer ett fall av etablering av ett sådant regionalt cen-
trum, i Östergötland, knutet till ett specifikt lärosäte, Linköpings universi-
tet, under perioden 1999–2010. De lokala och regionala förutsättningarna 
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redogörs för, och de inblandade aktörernas handlingar följs och diskuteras. 
Utfallet beskrivs och analyseras, utifrån en kritisk diskussion av hur uppdraget 
till olika aktörer att medverka till innovationen ”regionalt utvecklingscentrum” 
formulerats och förändras under perioden. Likaså analyseras och diskuteras 
den forskningspolitiska utvecklingen under samma period, och relateras till 
det enskilda fallet, liksom den roll som tilldelas så kallade intermediärer i FoU-
arbete. Den intermediär som fokuseras i denna studie är Centrum för kom-
munstrategiska studier, CKS.

Det finns ingenting som tyder på att kunskapsstyrningen av utbildning och 
skola för bättre resultat och resursanvändning skulle vara av mindre intresse, 
eller vikt, nu än när idén om innovativt FoU-arbete via regionala intermediärer 
lanserades på 1990-talet. I en mycket uppmärksammad rapport från konsult-
företaget McKinsey (2007) beskrivs grundproblemet på ett träffande sätt: 

… some education systems demonstrate that excellence in 
education is an attainable goal, and at reasonable cost. They 
also show that the challenge of achieving a high and socially 
equitable distribution of learning outcomes can be successful-
ly addressed and that excellence can be achieved consistently 
throughout the education systems, with very few students and 
schools left behind (p. 1). 

McKinseyrapporten är skriven utifrån ett systemperspektiv på förbättringar, 
det är inte enbart styrning, pedagogik, läroplaner eller liknande som under-
sökningen fokuserar. Den utgår också ifrån konstaterandet att många tidigare 
föreslagna, och genomförda, reformer för att stimulera till positiv skolutveck-
ling inte har visat sig ge så goda resultat som förhoppningen varit. Som tidigare 
nämnts har utvecklingsstrategierna i skolsektorn varit i hög grad lika över hela 
världen, vilket ger goda förutsättningar att jämföra och diskutera resultaten 
av dem på systemnivå (jfr också Skolverket 1997). Rapportens slutsats är att 
det i särklass viktigaste för att åstadkomma bättre resultat är att rekrytera rätt 
personer som lärare, ge dem en god yrkesutbildning inriktad på effektivitet i 
meningen att eleverna skall uppnå goda resultat, och slutligen, genom mål-
inriktad övergripande styrning göra hela utbildningssystemet inriktat på att 
stödja både lärare och annan personal för att bli bättre, alltså systematisk kvali-
tetsutveckling. 

Utifrån resultaten i McKinsey-rapporten angående vikten av att driva ut-
vecklingsarbete integrerat med den vardagliga praktiken kan man diskutera 
hur goda samverkansarenor för systematisk kunskapsutveckling och kunskaps-
användning kan byggas upp och var de skall befinna sig. Det är exempelvis 
inte alls nödvändigt att de är integrerade i högskolesystemet, utan kan vara 
fristående och kontinuerligt bedömas och utvärderas utifrån en nationell kva-
litetsstandard (som i England, flera amerikanska delstater, och regionala eller 
kommunala förvaltningar – några av dessa olika varianter presenteras och dis-
kuteras också i SOU 2005: 31).
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Skolutveckling på basis av kvalificerade kunskaper, oavsett hur kunskaps-
sökandet organiseras, är inte mindre viktig idag. Intresset för mer systemati-
serad kunskap på övergripande nivå tilltar, och har också på ett mer påtagligt 
sätt utpekats som angelägen. I så måtto är alltså förutsättningarna i form av 
efterfrågan på en utbildningssektorsrelevant FoU-verksamhet oförändrade. 

På statlig nivå kvarstår nationella myndigheter med viktiga uppdrag som 
aktörer i ett potentiellt innovativt FoU-system för utbildning. Skolverkets 
kunskapsöversikter (särskilt 2009) och pågående utvärderingsverksamhet är ett 
exempel på inslag i en fortsatt kunskapsstyrning, och de politiskt formulerade 
kraven på olika aktörer att samverka för en bättre fungerande skola och ett 
välfungerande utbildningssystem i stort i syfte att åstadkomma utveckling har 
inte på något sätt minskat. Skolinspektionen, vilken som nationell myndighet 
ansvarar för inspektionsverksamheten uppmärksammar också kvalitetsutveck-
lingsfrågor och systematiserar iakttagelser i sina kvalitetsgranskningar av ut-
bildning, uppenbarligen i syfte att ge ytterligare tillskott till kunskapsstyrning-
en av skola och utbildning. Skolhuvudmännen har under de år som gått sedan 
ansvaret för styrningen av skolan fördes över från stat till huvudmän i början av 
1990-talet kontinuerligt arbetat med att förbättra sina egna förutsättningar att 
göra detta. I Sverige, liksom internationellt, finns en tydlig trend mot att arbe-
ta med systematiska kunskapsöversikter, forskningsspridning av syntetiserande 
karaktär, m.m. som stöd för detta (Howell Major & Savin-Baden 2010). 

Som verktyg och resurs för utveckling på den övergripande policynivån 
föreslår Utbildningsdepartementet (Ds 2010) att systematiska kunskapsöver-
sikter som metod behöver utvecklas. I SOU 2009: 94, 126ff, pekas regionala 
intermediärer som den lämpligaste arenan för den konkreta bearbetning som 
krävs av FoU-insatser för att dessa skall ha en chans att få genomslag i prakti-
ken, inte minst mot bakgrund av den fortsatta trögrörligheten inom högskolan 
som Vetenskapsrådet funnit gällande utvecklingen av samverkansuppdraget. 
På ett likartat sätt diskuterar Utbildningsdepartementet kring hur samverkan-
senheters arbete som intermediärer genererar och inte bara förmedlar relevant 
kunskap och hur det är en fördel att systematiska kunskapsöversikter produce-
ras av intermediärer (Ds 2010: 11, 15–16).

Mot bakgrund av detta kan konstateras att en intermediär i form av en 
samverkansarena eller regional intermediär av CKS:s typ optimalt skulle kun-
na fungera på det sätt som efterlyses. Men det finns ingenting som garanterar 
att detta infrias, som det aktuella fallet också visar. Sannolikt skulle det kräva 
en friare ställning gentemot partnern / aktören universitetet / lärosätet, som i 
det här fallet visar sig vilja driva professionaliserings- och kunskapsutvecklings-
strategierna helt självständigt och frikopplat från den med skolhuvudmännen 
gemensamma arena som CKS utgör. Detta beror också på att lärarutbildning 
inom högskolan fortfarande är ett i ordets egentliga mening kontroversiellt 
fält, där teorier, metoder, resultat osv. är omstridda och ingen enighet råder 
inom vetenskapssamhället eller bland grupper av forskare om vilken kunskap 
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som är mest värdefull, eller angelägen att implementera, vilket klart visas ex-
empelvis av den senaste statliga utredningen gällande lärarutbildningens orga-
nisation och innehåll (SOU 2008: 109) men också andra inlägg i diskussionen 
om hur utbildningsverksamhet kan få en tydligare kunskapsbas (Alerby et al. 
2010; Carlgren et al. 2010; Stenlås 2009). Det gäller också relationen till den 
praktiska verksamhet som förväntas kunna ge lärarutbildningen ett tillskott av 
kunskap.

När det gäller relationen mellan akademisk och praktisk kunskap noteras att:

VFU … är en mötesplats mellan högskola och skola, mellan 
utbildningsanordnare och avnämare, mellan forskning och 
praxis. Det är viktigt att betona karaktären av mötesplats. En 
del av de problem som präglat VFU:n och skapat ömsesidig 
misstänksamhet mellan lärarutbildning och skola beror just på 
att det från båda håll funnits en tendens att vilja korrigera den 
andra parten (SOU 2008: 109, s. 400–401). 

Även om citatet handlar om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbild-
ningen, är det inte svårt att utöka resonemanget till att gälla relationen mellan 
vardagens kunskapsutveckling hos skolhuvudmännen i stort, och akademien, 
och utredningen föreslog också speciella FoU-skolor som en tänkbar lösning 
på problemet, liksom ett kraftigt ökat utbud av så kallade lärarfortbildning. 

Det beror också på att idéerna om innovativa FoU-system för regional 
utveckling traditionellt begränsats till näringslivet snarare än den offentliga 
sektorn, produktutveckling snarare än kunskapsutveckling, förhållningssätt 
och värden; liksom beredvilligheten hos alla inblandade aktörer i dessa system 
att acceptera retorik kring dem snarare än empiriska analyser som grund för 
hanteringen av dem. Den utvecklingsprocess som följts under perioden i stort, 
liksom det specifika fallet, visar på att det inte finns en självklar förståelse av 
och acceptans av tankar om att innovativa FoU-system går utöver de tidigare 
uppdragna ”kartorna” över FoU-landskapet skall se ut. I stället kan det aktu-
ella fallet ses som belysande för hur revirstrider inom och mellan akademiska 
specialiteter och avgränsade grupper av yrkesutövare utvecklas, och hur beprö-
vade och traditionella organisatoriska modeller, som den klassiska byråkratiska 
inom universitetet, slår igenom på de innovativa modellernas bekostnad (jfr 
Abbott 1988; Gieryn 1999). Detta tycks gälla oavsett ett positivt utfall med 
god produktion och etablering av ett kollaborativt lärande i olika former. 
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Alla CKS-baserade FoU-aktiviteter inom skola, utbildning, lärande 
Källor: CKS verksamhetsberättelser 1999–2010, Andersson 1999, CKS 2000.

Forskningsprojekt inom Linköpings universitet, forskare och praktiker

1999–2000
Kunskapsbehov, kunskapsmassa och kunskapsutnyttjande i offentlig verksamhet – 

skolan som lärande kultur: Glenn Hultman och Kjell Granström, IPP
Praktikgörande av forskningsbaserad kunskap genom samverkan forskare-internkon-

sulter-yrkesverksamma inom kommunal verksamhet: Per-Erik Ellström och 
Göran Goldkuhl, Centrum för studier av människa, teknik och organisation

Strategiskt förändringsarbete, lärande och ledarskap i kommuner; Peter Gustavsson 
och Leif Jonsson, EKI

Interaktivt lärande i hemtjänsten: Bodil Ekholm, IPP
Barnen, friskolan och kommunen: Maria Sundkvist, Tema Barn
Elever i svårigheter: Lisbeth Henricsson, IPP
Demokratisering och professionalisering av skolan – motstridiga eller förenliga pro-

cesser: Kjell Granström, IPP

1999–2004
Att omsätta förskolans läroplan i en lokal praktik: Bo Hedman och Inge Johansson, 

ITUF
Framgång eller motgång – hur gick det sedan? En uppföljningsundersökning av 

språkförståelsens betydelse i det framtida skolarbetet: Ulla Britt Persson, 
Marianne Gutler Lindström (Linköpings kommun), IPP

Lokala styrelser med föräldramajoritet – inflytande på riktigt eller på låtsas? Gunnel 
Colnerud, Kjell Granström, Ingegerd Zetterholm Ankarstrand (Söderköpings 
kommun), IPP

2003–2006
Socialpedagogiskt arbete med barn och unga i svårigheter – ett projekt om skola och 

behandling: Elisabeth Cedersund, Susanne Severinsson, ISV

2004–2006
Skolans bemötande av hedersrelaterat våld: Erik Olsson, Sabine Gruber, Tema 

Etnicitet

Appendix
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Östergötlands kommuner formar en lokalt förankrad forsknings- och utvecklingspo-
litik: Björn Eklund

2007 och 2009
Inga utlysningar

2009
Övergång till högre studier och arbetslivet – personer med neuropsykiatriska 

dia gnoser, Kristina Hellgren och Anette Kjellberg, IBL, ISV, Linköping, 
Norrköping

Utsatta barnfamiljer och ungdomar i samhället och deras stöd: Margareta Bredmar 
och Bo Davidsson, IBL, Linköping, Mjölby, Motala, Kinda, Ydre, Åtvidaberg

Utvärderings- och utvecklingsprojekt

Pågående eller startade under 1999
Regionalt nätverk för förskolefrågor (kommunbaserat)
Regionalt nätverk för förvaltningschefer (inom Östsam)
Nätverk för utvärdering av Kunskapslyftet (bildat 1998, ombildat 2007 till ett nät-

verk för vuxenutbildare, avslutade sin verksamhet 2010); Boxholm, Finspång, 
Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, 
Valdemarsvik, Åtvidaberg, Ödeshög, ENCELL (nationellt centrum) och CFL 
(nationell myndighet – till 2008); länsbibliotek, fackliga organisationer, folk-
högskolor, IPP-Vuxenutbildningsforskning

Kartläggningsstudie av den kommunala verksamheten vid Lärcenter, Motala kom-
mun

Studie av gymnasieungdomars värderingar och attityder
Östergötlands ungdomar och högskoleutbildning – en förstudie
Övergång från gymnasieskola till högskola
Utvärdering av Trozellihuset – flera arbetsmarknadsprojekt under samma tak
Ungdomar om Motala och framtiden
Samarbete med Institutionen för psykologi och pedagogik, samt Eve Malmqvist 

Institute for Reading, ”Läsepedagogisk utvecklingsresurs” (1998-2002), nätverk 
för specialpedagogik

Samverkan kring Resurscentrum för kompetensutveckling, forskning och utveck-
lingsarbete

2000–2005
Attraktiv skola (Norrköping, Finspång), förmedling av forskarkontakter, presentatio-

ner av relevant forskning vid Linköpings universitet, medverkan i den natio-
nella utvärderingen
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2002–2004
Barns och ungdomars bästa (Linköping), ledning: Eva Marie Rigné, medverkande 

från forskarskolan i pedagogiskt arbete och IUV; och IBV

2004
”Lärande för hållbar utveckling”; kompetensutveckling för lärare inom naturveten-

skapliga ämnen, Regionförbundet Östsam, Myndigheten för skolutveckling, 
CKS, Tema Vatten, IFM och IBL

Övertagande av regionalt nätverk för skolutveckling (bildat inom Östsam) (–2010)

2005–2006
Kompetensutveckling för vuxenutbildare (i samarbete med Myndigheten för sko-

lutveckling): Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala Norrköping, 
Söderköping, Åtvidaberg, Ödeshög; både fristående och offentliga huvudmän, 
Valideringsdelegationen, Göteborgs universitet

2006–2007
Kompetensutveckling för kvalitetsutveckling i förskolan (i samarbete med 

Myndigheten för skolutveckling): 16 kommuner i Jönköpings, Kalmars, 
Kronobergs, Södermanlands och Östergötlands län, Rektorsutbildningen vid 
Linköpings universitet, IUV, EKI och ISV

2006–2008
”Att lösa knutar och knyta band – erfarenheter och effekter av ett projekt om vuxnas 

lärande, samverkan och regional tillväxt”, utvärdering för Nationellt Centrum 
för Flexibelt Lärande (CFL), Forskarskolan i pedagogiskt arbete, IBL

2007
Systematiskt kvalitetsarbete – en pilotstudie i tre kommuner: MSU, Linköping, 

Vadstena, Valdemarsvik, rektorsutbildningen
Individuella utvecklingsplaner – en forskningscirkel: MSU, Tema, IBL, kommunala 

aktörer
Kunskap och bedömning – MSU, IBL, kommunala aktörer
Språkfröet – ett utvecklingsarbete kring läs- och skrivutveckling: MSU, ISV, 

Söderköpings kommun
Fokus på specialpedagogisk forskning – en seminarieserie med workshops: 

Specialpedagogiska myndigheten, IBL, Örebro universitet, Mälardalens hög-
skola, Dalarnas högskola

2008 
Inga nya projekt startade, flera av ovanstående projekt fortlöpte under året

2009 
Individuella utbildningsplaner – seminarieserie för rektorer/skolledare: Skolverket, 

IBL
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2010
Diskriminering i skolan: Skolverket, IBL, ISV, Centrum för Tillämpad etik, 

Temainstitutionen, Linköpings kommun, Skolinspektionen
Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Skolverket, Regionförbundet Östsam, 

Högskolan Kristianstad, Malmö Högskola, IBL
Att stimulera matematikintresse i förskolan: Skolverket, Regionalt nätverk för mate-

matikutvecklare, IBL 
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