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Förord
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för forskning 
och samverkan vid Linköpings universitet. Det övergripande målet för CKS 
är att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap, till stöd för 
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. CKS verkar för att mötet mellan 
universitet och kommuner ska vara ömsesidigt berikande. I vår verksamhet 
strävar vi efter att utveckla ett interaktivt arbetssätt som stödjer såväl kom-
munernas strategiska arbete som kvaliteten i vår egen forskning. Föreliggan-
de rapport ger ett viktigt underlag för att kontextualisera en sådan interaktiv 
forskningsverksamhet.

I sin rapport beskriver Bo Persson och Josefina Syssner hur kommuner 
är aktörer inom det forskningspolitiska fältet. De diskuterar och synliggör 
motiven och formerna för kommunernas forskningspolitiska samverkan med 
universitet och högskolor. I rapporten visar författarna att kommunernas for-
skningspolitiska insatser och aktiviteter sällan är tydligt framskrivna i kom-
munala dokument. Därför blir de delvis svåra att överblicka och ta ställning 
till. I en framåtsyftande diskussion reser författarna också frågan om vilka 
konsekvenser kommunernas forskningspolitiska ambitioner och insatser har 
för forskningens villkor. 

De frågor och slutsatser som denna rapport presenterar är av stor be-
tydelse för forskare inom det kommunstrategiska fältet, för kommuner som 
samverkar med högskola och universitet, och för andra forskningspolitiska 
aktörer. 

Arbetet med rapporten har finansierats av Centrum för kommunstrategis-
ka studier (CKS), och av Norrköpings fond för forskning och utveckling.

Brita Hermelin,

Vetenskaplig ledare vid Centrum för kommunstrategiska studier
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Sammanfattning
Svenska kommuner har under det senaste decenniet blivit allt viktigare for-
skningspolitiska aktörer. Kommunerna samverkar allt mer med forskare och 
forskningsmiljöer, och fungerar i ökad utsträckning också som finansiärer av 
forskning. Nya organ för kommunal forsknings- och utvecklingsverksamhet 
(FoU) och samverkan mellan kommun och universitet har etablerats. På så 
vis tycks kommunal forskningspolitik ha vuxit fram som ett nytt politikom-
råde i Sverige. Det är emellertid relativt outforskat i vilken mån kommunerna 
formulerar sammanhållna strategier och mål för den forskningspolitik de 
bedriver. Det är också i hög utsträckning outforskat vilka överväganden som 
ligger till grund för att svenska kommuner väljer att stödja forskning. 

Mot bakgrund av ovanstående har vi i denna rapport undersökt i vilken 
mån svenska kommuner formulerat och antagit specifika forskningspolitiska 
strategier i förhållande till universitet och högskolor. Syftet med vår rapport är 
att på detta vis öka kunskapen om en framväxande kommunal forskningspoli-
tik. Följande frågeställningar har varit vägledande i vårt arbete

• Vilka forskningspolitiska motiv kan identifieras i kommunernas strat-
egier för samverkan med universitet och högskolor? 

• Vilka former för samverkan med universitet och högskola beskrivs av 
kommunen? 

• Var har frågan om samverkan med universitet och högskola placerats i 
den kommunala organisationen? 

Studien är baserad på ett strategiskt urval av de 31 kommuner i Sverige som 
hyser en statlig högskola eller ett statligt universitet. Vi har valt ut sex kom-
muner av olika storlek och geografiskt läge för att på så vis inkludera små, 
medelstora och stora kommuner med spridning över hela landet. Vi har i stu-
dien analyserat dokument där kommunerna beskriver sina strategier för for-
skning och/eller samverkan med universitet och högskola. Dokumenten har 
analyserats med hjälp av kvalitativ textanalys.   

Vi har i vår studie identifierat två primära forskningspolitiska motiv bakom 
kommunernas strategier för samverkan med universitet och högskolor. För 
det första ser man universitet och högskola som en viktig aktör för att främja 
kompetensutveckling och evidensbaserade verksamheter i den kommunala 
organisationen, i det lokala näringslivet och för kommuninvånarna. Här före-
faller de forskningspolitiska motiven i hög grad vara sammankopplade med 
utbildningspolitiska mål. För det andra ser man universitet och högskolor som 
en betydande resurs vad gäller att tillgodose tillväxt- och utvecklingspolitiska 
behov så som sysselsättning, konkurrenskraft och företagsetablering. Här blir 
universitetet ett led i det mer övergripande närings- och välfärdspolitiska ar-
betet. I de minsta kommunerna i vårt urval trycker man mer på tillväxtorien-
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terade motiv, ofta knutet till teknisk utveckling och innovationer, medan man 
i de något större kommunerna i lika hög grad betonar motiv som har med den 
kommunala organisationens kunskapsutveckling att göra. 

Vad gäller samverkansformerna, så ser vi att samverkan beskrivs både som 
strukturer för mer generell samverkan och som mer specifika och målinrikta-
de verksamheter. Det innebär att vi kan se att det i flera fall finns en ambition 
att skapa tydliga strukturer – till exempel i form av gemensamma forum– där 
möten och samverkan ska ske. Samtidigt förekommer mer utfallsorienterade 
resonemang, som t.ex. att stödja specifika projekt för näringslivsutveckling 
eller evidensbaserad kunskapsanvändning. Det finns skillnader i hur kom-
munerna väljer att beskriva olika samverkansformer. Medan de mindre kom-
munernas samverkan ofta beskrivs i form av avtal med en specifik högskola, 
är de större kommunernas samverkansaktiviteter bredare (samarbete bedrivs 
med flera högskolor) och i praktiken uppsplittrade på flera olika aktiviteter. 
Vad gäller var samverkan placeras organisatoriskt, så har vi noterat att det i 
de flesta dokument som vi analyserat uttrycks tydligt att kommunstyrelsen 
har (eller borde ha) ett övergripande ansvar för kommunens olika forsknings-
politiska satsningar och samarbeten, även om verksamheten i praktiken är 
starkt decentraliserad. Ett flertal kommuner tycks dock också förespråka en 
gemensam styrning – där styrningen utövas i dialog mellan kommunen, dess 
verksamhetsföreträdare och lärosätet.

Vi har i vår studie också funnit att det som skulle kunna vara forsknings-
politiska strategidokument,  inte riktigt gör skäl för den benämningen. Fokus 
i strategierna ligger främst på universitetens roll inom utbildning, kompe-
tenshöjning, tillväxt och som draglok för att öka antalet medborgare i kom-
munen. Vi ser detta som en indikation på att kommunernas långsiktiga planer 
kring forskningsfrågor fortfarande är ganska outvecklade. När det gäller uni-
versitetens roll för en mer generell kunskaps- och utvecklingspolitik verkar 
kommunerna vara mindre aktiva. Vi ser också ett stort behov av ytterligare 
studier på detta relativt outforskade område.



7

1.Inledning
Svenska kommuner har under det senaste decenniet blivit allt viktigare for-
skningspolitiska aktörer. Kommunerna samverkar allt mer med forskare och 
forskningsmiljöer, och fungerar i ökad utsträckning också som finansiärer av 
forskning.1 Nya organ för kommunal forsknings- och utvecklingsverksamhet 
(FoU) och samverkan mellan kommun och universitet har etablerats.2 På så vis 
har kommunal forskningspolitik vuxit fram som ett nytt politikområde i Sver-
ige. Det är emellertid relativt outforskat i vilken mån kommunerna formul-
erar sammanhållna strategier och mål för den forskningspolitik de bedriver. 
Tidigare studier om kommunal forskningspolitik har främst fokuserat på att 
förstå förutsättningarna för samverkan mellan kommuner och universitet.3 

Det är också i hög utsträckning outforskat vilka överväganden som ligger till 
grund för att svenska kommuner väljer att stödja forskning. Varför gör kom-
munen de prioriteringar de gör? Vilka kunskapsbehov tror man att forsknin-
gen kan hjälpa till att hantera? Vilka intressen och idéer präglar kommuner-
nas satsningar? Dessa frågor är särskilt intressanta att undersöka i ljuset av en 
mer övergripande forskningspolitisk debatt. Klassiska frågor i den debatten 
rör t.ex. den akademiska friheten i relation till forskningsfinansiärens intresse 
av att styra och nyttiggöra forskning samt om forskningens uppgift i första 
hand är bildning eller att bidra till ekonomisk tillväxt och utveckling. 

Mot bakgrund av ovanstående vill vi undersöka i vilken mån svenska kom-
muner formulerat och antagit specifika forskningspolitiska strategier i förhål-
lande till universitet och högskolor. I denna studie har vi analyserat dokument 
där kommunerna beskriver sina strategier för forskning och/eller samverkan 
med universitet och högskola.4 Vi kommer att beskriva hur kommuner ut-
trycker de egna målen för och förväntningarna på forskningspolitisk samver-
kan med universitet och högskola. Syftet med vår rapport är att på detta vis 
öka kunskapen om en framväxande kommunal forskningspolitik. Följande 
frågeställningar har varit vägledande i vårt arbete

• Vilka forskningspolitiska motiv kan identifieras i kommunernas strat-
egier för samverkan med universitet och högskolor? 

• Vilka former för samverkan med universitet och högskola beskrivs av 
kommunen? 

• Var har frågan om samverkan med universitet och högskola placerats i 
den kommunala organisationen? 

1 SCB 2014.
2 Kostela & Tydén 2010. Se även Persson 2014.
3 Se t.ex. Jonsson & Waltersson och Rigné 2006.
4 Studien initierades i samarbete med Sofia Nordmark (universitetslektor, Linköpings universitet), som 

bidrog i materialinsamlingen och till studiens övergripande design. Studien genomfördes också med 
hjälp av Isabella Sehlström, som bidrog med en viktig, inledande systematisering och analys av mate-
rialet. Stort tack till er!
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Vi har valt att i denna studie främst fokusera på den kommunala forsk-
ningspolitiken i förhållande till universitet och högskolor. Detta motiveras 
av universitetsforskningens dominans i det svenska forskningspolitiska sys-
temet, och inte minst dess ökande betydelse för kommunerna. Det bör på-
pekas att kommunerna även bedriver egen FoU (ofta i samarbete med var-
andra, eller med landstinget) och stödjer andra forskningspolitiska aktörer 
(t.ex. fristående forskningsinstitut). Såväl kommunal FoU som de flesta for-
skningsinstituts verksamheter är dock ofta starkt knutna till verksamhet på 
universitet och högskolor. 5 

Studien visar att det i huvudsak verkar finnas två typer av angivna motiv 
bakom kommunernas forskningspolitiska strategier i relation till universitet 
och högskolor. För det första finns en strävan att främja kompetensutveckling 
i den kommunala organisationen, kommunens näringsliv och bland kom-
munens invånare. För det andra finns motiv som kan knytas till en vilja att 
tillgodose tillväxt- och utvecklingspolitiska behov i kommunen. Stödet till for-
skning på högskolorna är i de mindre kommunerna i vårt urval ofta knutet 
till speciella avtal mellan kommunen och ett lärosäte eller till särskilda pro-
jekt, medan det i de större kommunerna oftare är knutet till sektorsspecifika 
verksamheter inom olika förvaltningar. Vi finner också att ansvaret för kom-
munernas samverkansinsatser i huvudsak visserligen placeras i olika gemen-
samma forum – så som styrgrupper och forskningsråd – vilka syftar till att 
genom dialog besluta om övergripande frågor av relevans för båda parter, men 
att kommunerna också är angelägna om att betona kommunstyrelsens över-
gripande ansvar för forskningspolitiska frågor.

5  Kostela & Tydén 2010.
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2. Metod
Studien är baserad på ett strategiskt urval av de 31 kommuner i Sverige som 
hyser en statlig högskola eller ett statligt universitet.6 Vi har valt ut sex kom-
muner av olika storlek och geografiskt läge för att på så vis inkludera små, 
medelstora och stora kommuner med spridning över hela landet.7 

Kommunerna i vårt urval – Borlänge, Karlshamn, Karlstad, Linköping, 
Luleå och Stockholm – kontaktades med en förfrågan om huruvida kom-
munen har dokument som beskrev dess forskningspolitiska strategi och/eller 
samverkan med universitet och högskola. Förfrågan resulterade i att vi fick 
nedanstående dokument, vilka tillsammans utgör studiens empiriska mate-
rial. 

• Borlänge kommun, Högskolan Dalarna (2009), Utvecklingsavtal.
• Borlänge kommun (2011). Avtal angående medfinansiering av Innova-

tionssystemet ”Triple Steelix”.
• Karlshamns kommun (2009), Avtal om forskning, utbildning, samver-

kan, mellan Karlshamns kommun och Blekinge Tekniska Högskola. 
• Karlstads kommun (2012), Karlstads kommun och Karlstads universitet 

i samklang
• Linköpings kommun (2011), Strategi för samverkan med universitet och 

högskolor. 
• Luleå kommun. (2013), Program E. Ledande Nordlig region. 
• Stockholms stad (2013), Förslag till budget 2014. 

De dokument som ligger till grund för vår analys är av varierande omfång och 
karaktär. De förefaller också ha skrivits med olika syften. I vissa fall är de för-
fattade av kommunen och i andra fall är de skrivna som ett avtal mellan kom-
mun och universitet/högskola. Också tidsramarna för de olika dokumenten 
skiljer sig åt, både vad gäller vid vilken tidpunkt de har författats och vad 
gäller den tidsperiod de omfattar. Dessa olikheter begränsar möjligheterna att 
jämföra dokumenten med varandra. Då själva utgångspunkten för vår studie 
har varit att kommunal forskningspolitik är ett politikområde i vardande, så 
är detta knappast förvånande. Samtliga de dokument som ingår i studien har 
dock identifierats av respektive kommun som det dokument där kommun-
ens strategi för samverkan med universitet och högskola i forskningspolitiska 
frågor formuleras. Det innebär att samtliga dokument kan ses som uttryck för 
respektive kommuns forskningspolitiska målsättningar i relation till univer-
sitet och högskolor. Det gör att de, trots sina olikheter, utgör en relevant grund 
för vår studie. 

Dokumenten har analyserats med hjälp av kvalitativ textanalys. I en kvali-
tativ textanalys studeras texten med avseende på dess delar, helhet samt den 

6  Notera att några universitet och högskolors verksamheter är uppdelade på flera campus, inte sällan i 
olika kommuner. 

7  Se bilaga 1 för grundläggande data om kommunerna och universiteten/högskolorna/campusen.
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kontext varifrån den härstammar. Efter noggrann genomläsning tas sedan 
väsentligt innehåll fram och beskrivs på ett systematiskt sätt. I vår genom-
gång av materialet har vi undersökt hur kommunerna motiverar samverkan 
med universitetet samt vilka förväntningar kommunen har på samverkan 
med universitetet/högskolan. Vi har också undersökt om några specifika for-
mer för samverkan beskrivs i materialet, samt var ansvaret för förverkligan-
det av samverkansinitiativen placeras. Även om vi inte har gjort någon dju-
plodande jämförelse mellan de olika kommunernas forskningspolitik, har vi 
ändå försökt att identifiera likheter och skillnader mellan exempelvis större 
och mindre kommuners strategier.  

Vår utgångspunkt har varit att offentliga aktörer genom sina utsagor, kan 
bidra till att främja vissa specifika förståelsemönster. Dessa sätter i sin tur ra-
marna för vilka beslut och prioriteringar som kan komma att fattas och göras i 
framtiden.8 Genom att anlägga ett kritiskt perspektiv på de idéer som kommer 
till uttryck i det material vi studerar har vi, som Beckman skriver, också som 
ambition att genom att blottlägga tankefel och brister kunna ha ”betydelse för 
demokratin och samhällsutvecklingen”.9 

8  Bourdieu 1999; Bacchi 2000.
9  Beckman 2006, s. 341.
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3. Forskningspolitiken som politikområde
3.1. Centrala teman och dilemman
Ett politikområde (politiksektor) kan definieras på många olika sätt. Oftast 
avses ett visst område som, av olika skäl, är föremål för offentlig politik, och 
som förenas av vissa centrala problem som anses kräva politiska (kollektiva) 
lösningar. Inom etablerade politikfält har det över tid byggs upp olika institu-
tioner, policyinstrument, idéer och nätverk. 

Med forskningspolitik menas här offentliga ansträngningar för att stödja 
(initiera, finansiera, utveckla m.m.) forskning samt sprida dess resultat i sam-
hället.10 Begreppet forskning är i sig vagt och ofta avses såväl grundforskn-
ing som tillämpad forskning och utvecklingsverksamhet när forskningspoli-
tik diskuteras. Oavsett hur området definieras finns det ofta överlappningar 
med andra politikområden. I vår studie är det tydligt att forskningspolitiska 
frågor överlappar andra aspekter av högre utbildningspolitik och näringspoli-
tik. Som redan påpekats kommer inte alla aspekter av kommunala forskn-
ingspolitiska ansträngningar att behandlas i rapporten: fokus ligger på kom-
munens forskningspolitik i förhållande till universiteten och den akademiska 
forskningen. 

Kommunernas forskningspolitik kan förväntas styras av olika faktorer, inte 
minst politisk makt, ideologier och varierande institutionella förutsättningar. 
I denna studie är vi främst intresserad av hur kommuners argument och mål 
förhåller sig till kända och centrala forskningspolitiska idéer och diskurser. 
Forskningspolitiken har under olika tidsperioder präglats av olika sätt att 
förstå forskningens roll i samhället. Bland de faktorer som legat till grund 
för den forskningspolitiska styrningen finns den ekonomiska utvecklingen, 
politiska maktförhållanden samt kunskapsbildningens olika former.11 Forskn-
ingspolitiken är på så vis ett politikområde som omdefinierats över tid med 
avseende på vilka samtida behov som förelegat och vad som har betraktats 
som motiverat.12 Likväl har ett antal teman återkommande präglat den for-
skningspolitiska debatten, av vilka några centrala kommer att behandlas i 
detta avsnitt. Avsikten är att denna diskussion ska fungera som en bakgrund 
och ram för analysen av kommunernas forskningspolitiska strategier i förhål-
lande till universitet och högskolor. De aspekter som tas upp handlar om olika 
idéer och föreställningar, men också om de olika kunskapsintressen som kan 
knytas till dessa.

Idéerna bakom forskningspolitiska satsningar är många men inte sällan 
har beslutsfattare lutat sig mot ekonomiska teorier, logiker och resonemang. 
En sådan utgångspunkt är att företag tenderar att underinvestera i forskn-
ing och utveckling då avkastningen från sådana satsningar är osäkra och då 

10  Jfr. Benner 2001, s. 20.
11  Benner 2001. 
12  Edqvist 2002. 
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forskningsresultat också kan komma att utnyttjas av konkurrenter (då avs-
es främst grundläggande teknisk och naturvetenskaplig forskning). Enligt 
detta resonemang måste staten intervenera och genom t.ex. forskningsstöd 
eller subventioner kompensera för detta s.k. marknadsmisslyckande.13 När 
det gäller synen på teknisk utveckling har ofta grundforskningen betraktats 
som en kunskapsbas utifrån vilken mer marknadsnära tillämpad forskning, 
utvecklingsverksamhet och innovationer kan utvecklas (ett s.k. linjärt pers-
pektiv). En omfattande forskning om teknisk utveckling och innovationer 
har dock ifrågasatt detta synsätt på forskning och innovationer. Man menar 
att relationen mellan utvecklingsverksamhet (innovationer) och forskning 
är mer interaktiv och komplex, vilket gör att statens roll inte bara bör stödja 
grundläggande forskning utan även främja samverkan mellan olika aktörer 
i forsknings- och innovationssystemet.14 En föreställning grundat i ett mer 
politologiskt och humanistisk perspektiv betonar istället vikten av att akade-
misk forskning måste ske utan styrning från ekonomiska eller politiska särin-
tressen.  Det yttersta målet med forskningen bör vara att bidra till individuell 
och samhällelig bildning och utveckling.15 Medan det ekonomiskt grundade 
resonemanget kan ses som motiv för offentligt stöd till naturvetenskaplig och 
teknisk forskning, är det sistnämnda oftare angett som ett skäl till fri sam-
hällsvetenskaplig och humanistisk forskning.  

Ett centralt tema i samhällsdiskussionen om forskningspolitiken är hur 
relationen mellan politik och forskning ska utformas. Eftersom forsknings-
verksamhet innebär långt driven specialiserad verksamhet som är svår att 
begripa annat än för experter inom respektive forskningsfält, innebär det en 
utmaning för politiker att försöka styra denna verksamhet. En central fråga i 
denna diskussion rör den så kallade akademiska friheten och hur denna relat-
erar till den, i huvudsak, statliga styrningen av universitet och högskola. Det 
finns ett mellan stat och universitetsvärlden gemensamt intresse att skapa så 
goda förutsättningar för forskningen som möjligt, samtidigt som det många 
gånger råder olika uppfattningar om hur ramarna för produktionen av ”god” 
forskning bör se ut.16 

Enligt Göran Blomqvist kan de två ytterlighetspositionerna i debatten 
beskrivas utifrån begreppen autonomi respektive heteronomi. Som idealtyp 
betraktat karaktäriseras det förstnämnda perspektivet – autonomi – av avs-
kildhet i relationen mellan universitet och stat (eller andra samhällsaktörer). 
Universitetet betraktas här som en fristående gemenskap i vilken vetenskapen 
ska bedrivas för sin egen skull.  Det sistnämnda perspektivet – heteronomi 
– utmärks i sin tur av en syn på forskningen där värde genereras först då vet-
enskapen är ett medel för samhällets nytta. Vetenskapen bör på så vis styras 

13  Se t.ex. Arrow 1962.
14  Se t.ex. Edquist 1997 och Etzkowitz & Leydesdorff 1997. 
15  Unemar Öst 2009.
16  Degerblad & Hägglund 2001.
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av samhällets efterfrågan och tjäna i huvudsak utomvetenskapliga värden.17 
I praktiken förekommer naturligtvis inte denna dikotomi med samma ty-
dlighet, men debatten kring den statliga styrningen av universitet och hög-
skola följer än idag dessa linjer. Å ena sidan hävdas det att högskolan ska åt-
njuta en hög grad av frihet då detta skapar mer gynnsamma förutsättningar 
för ”originalitet och långsiktighet i den vetenskapliga produktionen” jämfört 
med ”en strävan efter kortsiktig ’nytta’”.18 Å andra sidan hävdas det att bland 
annat näringslivets behov av i huvudsak teknisk, men också medicinsk och 
ekonomisk, utveckling gör att forskningen bör bistå i att ta fram lösningar 
som kan komma intressenter utanför universitet och högskola till nytta.19 

3.2. Forskningspolitikens utveckling: en översikt
Utformningen av relationen mellan politik och forskning, och hanteringen 
av dessa olika dilemman, har varierat över tid, men givetvis också mellan 
länder. Det är dock märkbart att utvecklingen efter andra världskriget följer 
ett liknande mönster i flera länder. I följande avsnitt presenteras, med mycket 
breda penseldrag, några huvudlinjer i den svenska forskningspolitiken i rela-
tion till den internationella utveklingen.

Genombrottet för en mer aktiv offentlig forskningspolitik kom i och med 
det andra världskriget och det efterföljande kalla kriget. Vetenskapen mobi-
liserades i de flesta industrialiserade länder, inte minst för militära ändamål, 
men successivt också för olika välfärdspolitiska mål. Utgångspunkten för hur 
relationen mellan staten och forskningen organiserades utgick ofta från ett så 
kallat technology-push-perspektiv: om bara forskningen gavs möjlighet att ut-
föra forskning av hög vetenskaplig kvalitet skulle denna forskning sedermera 
kunna utnyttjas i samhällets tekniska utveckling. Den forskningspolitiska dok-
trinen under denna tidsperiod byggde i hög utsträckning på att staten bidrog 
med resurser och rambetingelser för forskningen, men i huvudsak överlät till 
forskarsamhället och lärosätena att utifrån kollegiala normer bestämma vilka 
forskningsområden och projekt som skulle stödjas. Doktrinen gick helt enkelt 
ut på att frihet för forskarna, och för universiteten, var ett nödvändigt villkor 
för forskningen – och sålunda även samhällets – utveckling. I Sverige kom 
doktrinen till tydligt uttryck i inrättandet av särskilda forskningsråd, organ 
styrda av representanter för forskarsamhället som fattade beslut om fördeln-
ing av forskningsmedel utifrån inomvetenskapliga kriterier.20

I flertalet länder kom 1960- och 70-talen att präglas av en mer detaljstyrd 
forskningspolitik. Även om de gamla strukturerna för forskningsstöd fanns 
kvar, skedde expansionen främst genom ökade anslag till organ som fördelade 
medel utifrån samhällsstyrda mål. Den forskningsdoktrin som utvecklades i 
många länder, inte minst Sverige, utgick från att forskning i högre utsträckn-

17  Blomqvist 1992.
18  Degerblad & Hägglund 2001, s. 7.
19  Jörnesten 2008. 
20  Nybom 1997.
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ing än tidigare måste styras och planeras för att förmås att bli nyttig. For-
skningen skulle knytas närmare politiska beslutsfattare, offentlig förvaltning 
och olika samhällsrepresentanter. Den svenska sektorsforskningsdoktrinen 
var ett tydligt uttryck för denna princip. Organisatoriskt innebar den att 
staten inte skulle bedriva en samlad forskningspolitik, utan att varje sektor (i 
praktiken departement med underlydande ämbetsverk) själv skulle formul-
era forskningsbehov och stödja forskning för att hantera dessa. En grundläg-
gande idé, som kom att få ett starkt fäste under denna period var också att de 
svenska universiteten och högskolorna skulle fungera som samhällets forskn-
ingsinstitut, dvs. inte bara utföra grundläggande forskningsverksamhet utan 
även utföra forskningsprojekt åt olika samhällsaktörer (myndigheter, företag, 
kommuner etc.). I detta avseende kom Sverige att skilja sig från många andra 
länder, där särskilda forskningsinstitut ofta inrättats för att utföra mer tilläm-
pad forskning. Detta styrningsoptimistiska synsätt på forskning kom dock i 
hög utsträckning att kritiseras och förlora i betydelse under 1980-talet.21

Under de senaste decennierna har forskningspolitiken i hög grad präglats 
av en ökad globalisering och krav på att mobilisera forskningen för att öka den 
nationella konkurrenskraften. Forskningens, och inte minst universitetens, 
betydelse för ekonomisk tillväxt och utveckling anses större än någonsin, 
vilket knappast minskat spänningarna mellan politik och forskning. Univer-
siteten har enligt Mats Benner fått ”något av en särställning i den moderna 
kunskapspolitiken”.22 Samtidigt som universitetens roll framhålls, genom 
ökad autonomi för lärosätena och en stark betoning av vetenskaplig excel-
lens, har kraven också ökat på att lärosätena ska visa på resultat och samverka 
med det omgivande samhället. Statens roll i forskningspolitiken är heller inte 
längre lika självklar, vilket leder oss vidare till den kommunala forskning-
spolitiken. Lokala och regionala aktörer förväntas spela mer aktiva roller vad 
gäller forskning, utveckling och innovationsarbete i bredare bemärkelse. Den 
forskningspolitiska utvecklingen såväl i Sverige som i övriga världen tyder på 
så vis på att den traditionella forskningspolitiken överges till förmån för en 
bredare och mer samverkansinriktad innovations- och kunskapspolitik.23 

Sammantaget har forskningspolitiken återkommande hanterat frågor 
som rör forskningens frihet och dess styrning, forskningens egenvärde och/
eller samhällsnytta, samt forskningens bidrag till bildning och/eller tillväxt. 
Med detta som utgångspunkt kan vi undersöka i vilken mån dessa tematiker 
återkommer i den kommunala forskningspolitiken, och i så fall på vilket sätt.  
I vad mån dessa frågor återkommer även på kommunal nivå är naturligtvis en 
empirisk fråga. Möjligen finns det särskilda förhållanden, på lokal nivå, som 
avgör vilka argument som används för att motivera kommunens forskning-
spolitiska strategier i förhållande till universitet och högskolor? 

21  Persson 2001.
22  Benner 2008, s. 46. 
23  Benner 2008.  
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3.3 Kommunal forskningspolitik: i skuggan av staten
I Sverige, likväl som i flertalet andra industrialiserade länder, har forskning-
spolitik traditionellt sett inte varit ett viktigt politikområde på kommunal nivå. 
Stöd till forskning på universitet och högskolor samt till olika forskningsin-
stitut har primärt varit ett statligt ansvarsområde. Den svenska kommunala 
självstyrelsen är dock positivt definierad; det finns mycket få restriktioner och 
generella bestämmelser för kommunernas handlingsutrymme. Däremot ska 
kommunernas verksamheter och satsningar i princip enbart vara till nytta för 
innevånarna i respektive kommun, vilket naturligtvis begränsat möjligheter-
na för kommunen att ge generella stöd till t.ex. forskning på universitet och 
högskolor. Eftersom det enligt kommunallagen dessutom inte är tillåtet för 
kommunerna att stödja verksamheter som ”ankommer enbart på staten att 
handha”24, har kommunerna haft ett svagt formellt stöd för att ekonomiskt 
engagera sig i forskning på universitet och högskolor. I praktiken har dock 
stöd till högskoleforskning ansetts vara inom kommunens kompetens om dess 
betydelse för kommunen har varit uppenbar.25 

Flera faktorer har gjort att universiteten och den kommunala sektorn när-
mat sig varandra. Kommunernas verksamhet har expanderat inom många 
välfärdsområden (vård, utbildning, socialsektorn), i hög utsträckning på gr-
und av en omfattande decentralisering av ansvar och utförande från staten. 
Det har gjort att behovet av FoU-verksamhet inom kommunerna har ökat. 
Universiteten har också kommit att ses som allt viktigare som draglok för 
kommunernas tillväxt. Högskolesektorns decentralisering under 1990- och 
2000-talet, samt universitetens och högskolornas mer autonoma relation till 
staten har gjort att förutsättningarna för olika former av samverkan har förän-
drats. Samtidigt uppmanas lärosätena av staten att samverka mer med det 
omgivande samhället, inte minst med kommunerna. Denna utveckling kan 
ses som en del av den mer innovationsinriktade politik som i högre utsträckn-
ing än tidigare fokuserar på att stödja samverkan mellan universitet, lokala 
offentliga organisationer och företag.26 Universiteten, och dess forskning, har 
därför blivit viktigare för kommunerna, inte minst som strategiska partners 
i det som uppfattas som en allt hårdare konkurrens mellan kommunerna 
om kommuninnevånare, skatteintäckter och företagsetableringar.27 Nyligen 
beslutade dessutom riksdagen om en utvidgad kommunal kompetens inom 
detta område.  I den nya bestämmelsen fastslås att kommuner och landsting 
har rätt att lämna bidrag till statliga universitet och högskolor, vilket innebär 
ett starkare formellt stöd för en aktivare kommunal forskningspolitik.28 Det är 
också tydligt att kommunerna under det senaste decenniet märkbart ökat sitt 

24  2 kap., 1§ Kommunallagen.
25  Bohlin 2011, s. 137. Se även Boström 1998.
26  Benner 2008.
27  Syssner 2012.
28  Prop. 2008/2009:21. 
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stöd till FoU, inte minst genom bidrag till universitet och högskolor.29 Den nya 
bestämmelsen innebär dock inte något undantag från kravet på den lokala 
anknytning som följer av lokaliseringsprincipen i kommunallagen. Kommun-
ens ekonomiska engagemang ska således stå i ”rimlig proportion till den nytta 
som insatsen kan förväntas medföra för kommunen och dess invånare”.30 

Även om kommunernas närvaro på den forskningspolitiska arenan har 
ökat, har få studier ägnats åt att beskriva och analysera de svenska kommuner-
nas forskningspolitiska strategier. Tidigare forskning som belyser relationen 
mellan kommuner och högskolorna har i stor utsträckning handlat om olika 
initiativ till samverkan.31 Flera studier har ägnats åt att undersöka framväxten 
av FoU-enheter som stöd för kommunal verksamhet.32 Flera studier har också 
ägnats åt att studera hur universitetens uppdrag att verka för samverkan och 
nyttiggörande av kunskap i det omgivande samhället har påverkat dess sam-
verkansmönster. Vidare har åtskilliga studier diskuterat hur olika metodolo-
giska ansatser kan bidra till att utveckla kunskap som är både praktiskt och 
teoretisk relevant.33 Vårt intryck är att dessa studier i huvudsak fokuserat på 
kunskapsutveckling och samverkan inom enskilda verksamhetsområden i den 
kommunala organisationen – framförallt välfärdsområdet. 

På senare tid har emellertid samverkansinitiativ mellan kommuner och 
universitet och högskola på en övergripande strategisk nivå kommit att bli allt 
mer vanligt förekommande. Det har gjort det möjligt att på en mer generell 
nivå resonera kring vilka intressen som ligger bakom kommunernas vilja att 
samverka med universitetet, och i specifika fall också stödja och finansiera for-
skning. Bland annat gjorde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under 
2010 en kartläggning över hur kommuner organiserade former för samverkar 
med universitet och högskola. Resultaten därifrån tyder på att behovet av 
samverkar motiveras utifrån ett flertal olika syften. Att stärka den kommunala 
attraktionskraften, att förbättra kommuninvånarnas utbildningsmöjligheter 
och att skapa fler arbetstillfällen samt att främja företagsetableringar hör till 
de mest angelägna. Dessa tillväxtambitioner speglas också med avseende på 
innehållet för samverkan, och den samlade slutsatsen lyder att just tillväxt 
tycks vara av störst betydelse för kommunernas samverkansinitiativ. Vid sidan 
om detta finns också en strävan efter att höja den kommunala verksamhetens 
kvalitet samt att öka kommunens tillgång till arbetskraft.34

29 Enligt SCB ökade kommunernas stöd till s.k. utlagd FoU från 117 miljoner kronor 2011 till 170 
miljoner 2013, kommunernas s.k. egna FoU från 81 miljoner kronor 2011 till 141 miljoner 2013 och 
utgifterna för lokala och regionala FoU-enheter (ofta samarbeten mellan kommuner) från 191 miljoner 
kronor 2011 till 228 miljoner 2013 (2013 års prisnivå). Även om svarsfrekvensen i den enkätundersök-
ning som ligger till grund för statistiken ökat något mellan 2011 och 2013 kan detta, enligt SCB, bara 
förklara en liten del av ökningen av kommunernas FoU-utgifter (SCB 2014). Svårigheterna med att 
studera kommunernas FoU diskuteras i Tydén m.fl. 2001.

30 Bohlin 2011, s. 138.
31 Se t.ex. Tydén 1997 och Rigné 2006.
32 Se t.ex. Kostela & Tydén 2010 och Kock m.fl. 2012.
33 Se t.ex. Svensson, 2008, Svensson m.fl. 2009.  
34 Jonsson & Waltersson 2010.
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4. Resultat 
I vår genomgång av materialet har vi kunnat identifiera några centrala och 
övergripande tematiker. Nedan presenterar vi dem utifrån fyra övergripande 
rubriker. De första två behandlar frågan om vilka argument som kommuner-
na framför för att motivera samverkan med universitet och högskola inom for-
skningsområdet samt vilka förväntningar som kommer till uttryck i materia-
let. De två senare rubrikerna behandlar frågan om vilka former för samverkan 
som beskrivs av kommunerna samt frågan om var själva samverkansinitiativet 
placeras organisatoriskt. 

En viktig observation är att de dokument som ingår i studien behandlar 
den bredare frågan om samverkan med universitet och högskola. Här inbe-
grips inte bara forskningsrelaterad samverkan, utan även samverkan rörande 
utbildning och lärosätenas uppdrag att sprida och nyttiggöra kunskap i det 
omgivande samhället. I vår redovisning kommer vi främst att fokusera på de 
forskningspolitiska motiven till samverkan, men eftersom dessa ofta är tätt 
sammanbundna med utbildningspolitiska motiv kommer vi delvis även att ta 
upp dessa. Däremot kommer vi inte att ta upp renodlade utbildningspolitiska 
motiv. En allmän observation är att de utbildningspolitiska motiven ofta tar 
upp en större plats i samverkansstrategierna, och framstår som viktigare än 
de forskningspolitiska. 

Vi ser i materialet att samverkan mellan kommuner och högskolor kan ske 
med olika syften och i olika former. En gemensam nämnare utgörs emellertid av 
antagandet att gemensamt arbete mellan organisationer skapar positiva effek-
ter som inte är möjliga att uppnå för varje enskild organisation. Dessa effekter 
uppstår genom att ekonomiska resurser och kunskap och kompetens delas. På 
så vis kan samverkan förstås som ett sätt att öka organisationers kapacitet att 
hantera viktiga frågor, samt de problem och uppgifter som de står inför.35

4.1 Kunskapsanvändning och kompetensutveckling
Ett återkommande forskningspolitiskt motiv för samverkan med universitet 
och högskola är att samverkan erbjuder kommunen en möjlighet att kompe-
tensutveckla den egna personalen och att utveckla den kommunala verksam-
heten. I Linköpings kommuns strategidokument beskrivs detta som att for-
skning och vetenskaplig evidens utgör grund för att utveckla den kommunala 
verksamheten till att bli kunskapsbaserad och därmed erbjuda bättre service 
för kommuninvånarna.

”Kommunen har behov av högskolornas kompetens, resurser och 
resultat för att utveckla den kommunala verksamheten. För att 
erbjuda medborgarna den bästa servicen krävs en kompetens som 
baseras på erkänd kunskap, beprövad erfarenhet och den senaste 
kunskapen inom forskningen.”36

35  Wistus 2010.
36  Linköpings kommun (2011), Strategi för samverkan med universitet och högskolor, s. 3. 
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I citatet ovan framkommer att universitet och högskola betraktas som en typ 
av aktör som erbjuder kunskap och aktuell forskning som kan användas för 
att utveckla kommunal verksamhet. På så vis svarar man mot kravet om ett 
kunskapsbaserat arbetssätt, något som möjliggör för kommunen att erbjuda 
bättre service till sina medborgare inom ramen för kommunens verksamhet-
sområden. Samverkan med universitet och högskolor förväntas således leda 
till kompetens- och verksamhetsutveckling av den befintliga kommunala or-
ganisationen och dess personal. 

Också i Karlstads dokument framträder kompetens- och verksamhetsut-
veckling av den kommunala organisationen som ett syfte med samverkan 
mellan kommunen och Karlstad universitet. 

”Detta sker bland annat genom att man använder personal från 
universitetet för att utföra eller delta i genomförande av utvärder-
ingar. Med dessa som underlag stärks evidensgraden för yrkes-
insatserna och kommunens verksamhet blir bättre. Syftet med 
samverkan är också att stärka den egna kunskapsbasen genom att 
man tar del av universitetspersonalens kompetens och forskning. 
Genom gemensamma träffar i form av seminarier, fortbildnings-
dagar eller diskussioner får kommunens personal påfyllning av 
den egna kunskapen.”37 

Ovan beskrivs universitetets deltagande i olika utvärderingsprocesser som en 
möjlighet för att kommunens arbetssätt utvecklas i vad som uppfattas som en 
positiv riktning. På samma gång ser man universitetet som en förmedlare av 
forskningsbaserade kunskaper, som kan bidra till att stärka kunskapsbasen i 
den kommunala organisationen. Samverkan motiveras alltså ytterst med en 
förhoppning om att universitet ska medverka till att den kommunala verk-
samheten håller en hög kvalitet. 

De förväntningar som uttrycks på universitet och högskolor handlar i 
fallen ovan om att dess forskare ska kunna förmedla kunskap som bygger på 
vetenskaplig grund. Ambitionen om att kompetensutveckla kommunens per-
sonal och att utveckla verksamheten motiveras i sin tur i relation till de krav 
som ställs på kommunerna att arbeta evidens- och kunskapsbaserat och att på 
ett effektivt sätt erbjuda service till medborgarna. Karlstad kommun beskriver 
till exempel hur praktikplatser som anordnas i samverkan mellan kommun 
och utbildningsanordnare kan vara ett sätt för kommunen att redan tidigt 
identifiera kompetenser som svarar mot verksamhetens behov.38 

I flera fall understryks att kommunen har ansvar för att skapa goda möj-
ligheter för individer att utbilda sig, vidareutbilda sig eller ställa om för att 
möta förändringar på arbetsmarknaden. Även om detta främst är motiv som 
har med utbildning att göra relaterar de även till mer övergripande mål som 

37  Karlstads kommun (2012), Karlstads kommun och Karlstads universitet i samklang (Dnr KS-2012-
526), s. 2. 

38  Karlstads kommun (2012), Karlstads kommun och Karlstads universitet i samklang (Dnr KS-2012-
526), s. 2.
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berör forskning och utveckling. I Luleå kommuns dokument redogörs för 
långsiktiga näringslivssatsningar där ekonomisk, ekologisk och social hållbar-
het används som bedömningskriterier för hur strategierna för dessa satsn-
ingar utformas. Nedan beskrivs kommunens roll i relation till strategier för 
näringslivsutveckling. 

”Kommunen har ansvar för att erbjuda invånarna kompetensut-
veckling. Det handlar om utbildningar som stärker den enskildes 
ställning i arbetslivet och insatser som underlättar omställningar 
i ett föränderligt arbets- och samhällsliv. Goda utbildningsmöj-
ligheter och en växande och varierad arbetsmarknad attraherar 
människor och bidrar till social och ekonomisk trygghet.”39

Här beskrivs kommunens ansvar för sina medborgare, för arbetsmarknaden 
samt för att skapa social och ekonomisk trygghet i regionen. Citatet synliggör 
på så vis hur politikområden såsom näringsliv, utbildning och arbetsmarknad 
integreras i strategin och motiveras med målsättningen att skapa social och 
ekonomisk trygghet för kommuninvånarna. Vidare skildras, i ett mer explicit 
forskningspolitiskt resonemang, hur Luleå tekniska universitet, tillsammans 
med näringslivet, har en central roll i att utveckla teknisk spetskompetens. 
Forskning och utbildning ses alltså som något som kan skapa möjligheter för 
medborgare att få, och behålla, en plats på arbetsmarknaden, samt skapa spet-
skompetens inom specifika områden för att på så vis öka konkurrenskraften. 

”Koncentrationen av forskning och högre utbildning till färre ort-
er i Sverige riskerar att förändra verksamheten vid Luleå tekniska 
universitet. Ur ett kommunalt perspektiv är det viktigt att univer-
sitetet svarar på behovet av kompetensförsörjning med spets och 
bredd”.40

Här ger kommunen uttryck för att de strukturförändringar som forsknings- 
och utbildningsväsendet genomgått, och fortsatt genomgår, är ett potentiellt 
problem för kommunen. För att också fortsatt säkra kompetensförsörjningen 
i kommunen anger man att det på så vis finns ett behov av såväl en bredare 
som en mer fokuserad ansats inom ramen för universitetets verksamhet. 

Också i Stockholms stads dokument beskrivs behovet av samverkan med 
universitet och högskola som en åtgärd avsedd att främja Stockholmarnas (i 
huvudsak de ungas) möjligheter att vidareutbilda sig och forska, och på så vis 
skapa förutsättningar för varje individ att göra aktiva livsval. 

”Kunskap och bildning ger människor makt att själva forma sina 
liv.”41

I utdragen ovan framkommer en närmast filosofisk ansats i synen på sam-
verkan med universitet och högskolor. Man anger, om än implicit, att de 
möjligheter till forskning och utbildning som bland annat universitet och 

39  Luleå kommun, (2013). Program E. Ledande Nordlig region, s. 18.
40  Luleå kommun, (2013). Program E. Ledande Nordlig region, s. 14. 
41  Stockholms stad, (2013). Förslag till budget 2014, s. 174.
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högskolor erbjuder är en förutsättning för den fria människans förmåga att 
besluta om sin sam- och framtid. Genom att aktivt samverka med dessa in-
stitutioner finns en förhoppning från kommunens sida om att bidra till att 
utrusta sina medborgare med verktyg för detta ändamål.  

I Linköpings kommuns strategidokument lyfts också internationaliserin-
gen fram som en positiv följdverkan av universitetets närvaro, och som ett 
motiv för samverkan. 

”Möjligheten att rekrytera utländska studenter ger också 
förutsättningar för ett vidgat internationellt utbyte med tillgång 
till en större varu- och tjänstemarknad och ökade forsknings-
resurser.”42

Här finns alltså en ambition om att öka omfattningen av de internationella 
kontaktytorna. En möjlig tolkning som följer av detta är att kommunen på så 
vis hyser en förhoppning om att universitet och högskolor bidrar till ett ökat 
in- och utflöde av idéer genom sin förmåga att knyta utländska kompetenser 
till kommunen, något som på sikt berikar den lokala samhällsarenan genom 
en breddad repertoar av såväl perspektiv som handlingsstrategier. 

Sammantaget ser vi att det i samverkansstrategierna förekommer forskn-
ingspolitiska motiv som berör kompetensutveckling av den kommunala or-
ganisationen, kommunens näringsliv och dess medborgare. I viss mån tycks 
universitet och högskola fungera som ett stöd för att garantera att de utvärder-
ingar och den kunskap som formuleras av kommunens anställda håller god 
kvalitet. Kommunerna beskriver också hur de kan använda dessa institutioner 
som en resurs för kvalitetssäkring och som utgångspunkt för ett evidensbaser-
at arbetssätt. Det är också tydligt hur de forskningspolitiska motiven hänger 
tätt samman med de utbildningspolitiska. I ett mer övergripande perspek-
tiv talar detta i viss mån för ett rationalistiskt förhållningssätt gentemot den 
verksamhet som bedrivs i regi av universitet och högskola, i vilken idén om 
kunskapsproduktion för nytta förefaller central. 

4.2 Tillväxt- och utvecklingspolitiska motiv 
Genomgången ovan visar att kommunerna i sina program lyfter fram kom-
petensförsörjning och kompetensutveckling som viktiga forskningspolitiska 
motiv till en nära samverkan med universitet och högskolor. Vi ser emeller-
tid också i vårt material att många kommuner knyter förhoppningar till att 
en nära samverkan med universitet och högskola ska öka kommunens – eller 
stadens – attraktivitet på ett mer övergripande plan.   

Flertalet kommuner beskriver att samverkan med universitet och hög-
skolor är avgörande för kommunens eller hela regionens tillväxt- och utveck-
lingsmöjligheter. Linköpings kommun är ett exempel på det, då man i sitt 
strategidokument anger att det för kommunen finns ett flertal motiv till att 

42  Linköpings kommun, (2011). Strategi för samverkan med universitet och högskolor, s. 3.
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samverka med universitet och högskola, varav ett är tillväxt.43 Av dokumentet 
framgår att man ser samverkan med universitet och högskolor som viktig för 
att stimulera en positiv utveckling i kommunen och regionen avseende sys-
selsättningsgrad och tillväxt. Liknande argument återfinns i avtalet mellan 
Borlänge kommun och högskolan i Dalarna där samarbetet parterna emellan 
motiveras av ett ”gemensamt intresse [för] att bidra till en positiv utveckling 
i Dalarna”.44 För högskolan beskrivs detta intresse med utgångspunkt i upp-
giften ”att bidra till regionens ekonomiska och kulturella utveckling”, medan 
det för kommunen skildras som ett led i det sammantagna näringslivsarbetet. 

”Borlänge kommun verkar i sitt näringslivsarbete för att bredda 
och utveckla näringslivsstrukturen, bland annat genom att ta 
tillvara och dra nytta av de kompetensområden som utvecklas i 
kommunen”.45

I dokumentet beskrivs vidare hur högskolan, mot denna bakgrund, ska verka 
för en kompetensuppbyggnad inom transport, material och handel som syf-
tar till att ”utveckla nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftiga 
utbildnings- och forskningsmiljöer” för att på så vis stärka Borlänge som ort 
inom dessa områden.46 Samverkan mellan kommun och högskola motiveras 
alltså här ytterst utifrån en ambition om att främja kommunens konkurrensk-
raft inom ramen för ett antal fördefinierade branscher och näringar som man 
anser är av vikt för regionens framtida utveckling. 

Också i Stockholm stads dokument beskrivs samverkan med universitet 
och högskolor som ett sätt att stärka stadens och regionens position, både vad 
gäller attraktivitet och konkurrenskraft. 

”Stockholms stad ska arbeta aktivt med att stärka Stockholm 
som universitetsstad och stärka Stockholmsregionens attrak-
tionskraft för forskningsintensiva företag. ”Samverkan mellan 
skola och högre utbildning är av stor vikt för att öka Stockholms 
konkurrenskraft.”47

”Genom att samverka och nå samsyn åstadkommer näringslivet, 
staden och akademierna att vi når ännu längre i Stockholms ut-
veckling och ökar regionens attraktivitet för både företag och 
personer.”48

Här framgår att samarbetet med universitet och högskolor betraktas som vik-
tiga för att attrahera i första hand (forskningsintensiva) företag, men också 
enskilda individer, och att det finns ett behov av ett fortsatt aktivt arbete på 
området. Viktigt att notera är dock att stadens attraktions- och konkurrensk-
raft inte framställs som att ha ett egenvärde i sig självt, utan snarare som ett 

43  Linköpings kommun, (2011). Strategi för samverkan med universitet och högskolor, s. 3. 
44  Borlänge kommun, Högskolan Dalarna (2009), Utvecklingsavtal, Hda dnr: DUC 2009/866/10, s. 1. 
45  Borlänge kommun, Högskolan Dalarna (2009), Utvecklingsavtal, Hda dnr: DUC 2009/866/10, s. 1.
46  Borlänge kommun, Högskolan Dalarna (2009), Utvecklingsavtal, Hda dnr: DUC 2009/866/10, s. 1.
47  Stockholms stad, (2013). Förslag till budget 2014, s. 174. 
48  Stockholms stad, (2013). Förslag till budget 2014, s. 8. 
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led i det övergripande välfärdspolitiska arbetet inom kommunen.  

”Vår framtida välfärd är till stora delar beroende av att Stock-
holmsregionen kan hävda sig internationellt inom såväl varu- 
som tjänsteproduktion och teknikutveckling med utvecklad im-
port och export.”49

”Samarbetet med ledande universitet och högskolor samt med 
världsledande städer och företag inom strategiska framtidsbran-
scher som informationsteknik, hälsovetenskap och miljöteknik 
ska stärkas.”50

Liksom i fallet Borlänge, men till skillnad från Linköping, anger man alltså 
också i Stockholms stads dokument att samarbetet med bland annat univer-
sitet och högskolor bör fokuseras till ett antal branscher, vilka i detta fall ut-
görs av så kallade framtidsbranscher. Trots att fokusområdena – av naturliga 
anledningar – skiljer sig åt så finns det således i båda dessa fall en ambition 
om att profilera kommunen genom att stärka redan befintliga verksamhet-
sområden i regionen. 

I Luleås dokument, som i första hand är inriktat på teknisk utveckling och 
innovation, återfinns argument på samma övergripande tema. Luleå ska en-
ligt dokumentet ”anordna aktiviteter i samverkan med LTU i syfte att skapa 
innovation, verksamhetsutveckling samt stärka Luleå som studentstad.”51 Här 
framgår att samverkan – vid sidan om att möjliggöra innovation och verksam-
hetsutveckling – också syftar till att öka stadens attraktionskraft för i huvud-
sak studenter. 

Ett annat argument som kommunerna framför som skäl till samverkan 
med universitet och högskola är att det främjar företagsetablering och vidare 
också breddar näringslivet i kommunen. I Linköpings kommuns strategido-
kument framhålls att universitetets existens medverkar till att stärka närvaron 
av olika typer av verksamheter i kommunen. 

”Närhet till framförallt Linköpings universitet och dess for-
skningsresurser gynnar inte minst etableringen av kunska-
psintensiva verksamheter och bidrar till utvecklingen av mer 
tjänsteverksamhet.”52

Enligt dokumentet bidrar universitet och högskolor på så vis till att stödja 
kommunens näringspolitiska mål, vilket är att ”utveckla näringslivet och ar-
betsmarknaden mot en större branschbredd för en bättre ekonomisk hållbar-
het, större valfrihet och mer utvecklingsdynamik.”53

Ett aktivt samarbete med universitet och högskolor i allmänhet, och 
Linköpings universitet i synnerhet, menar man alltså gynnar näringslivet i ett 
flertal avseenden – inte minst genom nyetablering av diverse verksamheter – 

49  Stockholms stad, (2013). Förslag till budget 2014, s. 174. 
50  Stockholms stad, (2013). Förslag till budget 2014, s. 8. 
51  Luleå kommun, (2013). Program E. Ledande Nordlig region, s. 34. 
52  Linköpings kommun, (2011). Strategi för samverkan med universitet och högskolor, s. 3. 
53  Linköpings kommun, (2011). Strategi för samverkan med universitet och högskolor, s. 3. 
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något som sammantaget ska bidra till att stärka de befintliga näringspolitiska 
verksamhetsmålen för, och i, kommunen. Universitetssamverkan förekom-
mer alltså som ett verktyg i kommunens handlingsrepertoar för på sikt att 
åstadkomma en positiv näringslivs- och arbetsmarknadsutveckling. 

Också i Karlshamns kommuns avtal med Blekinge Tekniska Högskola mo-
tiveras samverkan med högskolan utifrån en ambition om att främja etabler-
ingen av nya företag, men också med syftet att kunna erbjuda service inom ett 
antal fördefinierade områden.  

”Syftet med detta avtal är att utveckla forskning, utbildning 
och samverkan inom de ovan beskrivna fokusområdena, för att 
stimulera till företagsetableringar och för att kunna ge service 
inom fokusområdena.”54

De fokusområden som texten syftar på är i första hand de som avser nya medi-
er, digitala upplevelser och intelligenta transportsystem, vilka på så vis också 
utgör de områden inom vilka kommunen genom samverkan önskar stimul-
era företagsetablering. Att notera i sammanhanget är att kommunen också 
ger uttryck för en förhoppning om att kunna utveckla ett serviceerbjudande 
inom dessa områden. Till vem eller vilka denna service ska komma att rikta 
sig framgår inte av dokumentet, men det vore intressant med ytterligare ty-
dliggöranden då nyss nämnda fokusområdena får betraktas ligga utanför den 
kommunala kärnverksamheten.  

I Karlshamns kommuns dokument framkommer också näringslivets cen-
trala roll för samverkan mellan kommunen och BTH i beskrivningen av hur 
högskolan bör förhålla sig till såväl kommunen som till företag och näring-
sidkare. 

”BTH skall verka för att forsknings- och utvecklingsverksamheten 
bedrivs i nära samverkan med Karlshamns kommun samt företag 
och näringsidkare, vars verksamhet är förlagd i Karlshamns kom-
mun eller har en nära koppling till Karlshamns kommun.”55

Här framgår att högskolans verksamhet ska bedrivas i samklang med lokala 
behov och förutsättningar, sannolikt för att man på så vis ska kunna försäkra 
sig om att forskningsinitiativ och resultat får möjlighet att omsättas i den 
kommunala praktiken samt hos lokala näringsutövare.  

Sammanfattningsvis ser vi att kommunerna framför ett flertal olika till-
växt- och utvecklingspolitiska motiv till att samverka med universitet och hög-
skola kring forskningsfrågor. Dessa institutioner betraktas då som en resurs 
i ett långsiktigt arbete med främja näringslivsutvecklingen i kommunerna 
och ofta sammanfaller här forsknings- och utbildningspolitiska motiv. Kom-
munerna förefaller vilja tillvarata, och vidare stärka, de möjligheter som uni-
versitet och högskola för med sig, i synnerhet med avseende på regionens 

54  Karlshamns kommun (2009). Avtal om forskning, utbildning, samverkan, mellan Karlshamns kom-
mun och Blekinge Tekniska Högskola, s. 1

55  Karlshamns kommun (2009). Avtal om forskning, utbildning, samverkan, mellan Karlshamns kom-
mun och Blekinge Tekniska Högskola, s. 2.
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konkurrens- och attraktionskraft samt främjandet av företagsetableringar i 
kommunen. Det rör sig på så vis i grunden om tillväxtambitioner i linje med 
mer övergripande näringspolitiska, och i förlängningen också välfärdspolitis-
ka, mål för kommunerna. Om samverkan i föregående tema primärt tycktes 
handla om kompetensutveckling, kunskapsöverföring och kvalitetssäkring, så 
förefaller det här snarare röra sig om ett långsiktigt strategiarbete i vilket uni-
versitet och högskola utgör ett led i mer övergripande processer tillsammans 
med i huvudsak det lokala näringslivets aktörer. 

4.3 Samverkansformer 
Efter att ha diskuterat de motiv som kommunerna uppger till varför de 
väljer att samverka med universitet och högskola i forskningspolitiska frågor, 
övergår vi nu till en analys av hur kommunerna själva beskriver ramarna för 
samverkan. Genom vilka former tänker man sig primärt att dessa strategier 
ska förverkligas? Det material som vi analyserar i denna studie består av do-
kument som de utvalda kommunerna refererar till som deras centrala och 
övergripande strategidokument avseende kommunens relation med univer-
sitetet i allmänhet (d.v.s. inte bara när det gäller forskningsfrågor). Det gör att 
vi har att hantera och analysera dokument av lite olika karaktär. Det innebär 
bland annat att formerna för samverkan är olika utförligt beskrivna i olika 
dokument. 

I de minsta kommunerna i vårt urval, Borlänge och Karlshamn, är de do-
kument vi studerat samverkansavtal mellan kommun och högskola. I avtalen 
regleras bland annat frågor som rör inriktning och omfattning på kommuner-
anas forskningsstöd samt hur fördelning av stödet ska organiseras. I utveck-
lingsavtalet mellan Borlänge kommun och Högskolan i Dalarna anges t.ex. 
villkoren för kommunens medverkan på följande sätt:

”Kommunens medverkan omfattar stöd i form av medel till ut-
veckling av forskning och utbildning uppgående till 1,5 miljoner 
kronor under perioden 2009 - 2013. Medlen kan gå till finansier-
ing av forskartjänster samt utvecklingsprojekt som har koppling 
till de angivna områdena eller aktiviteter som parterna i övrigt 
kommer överens om. Medlen utbetalas årsvis i förskott.”56

I dokumenten framkommer också att de kommunala satsningarna som görs 
i viss mån är knutna till olika projekt och nätverk. I ett särskilt avtal åtar sig 
t.ex. Borlänge kommunen att samfinansiera det regionala innovationsprojek-
tet ”Triple Steelix” knutet till Campus Borlänge med 500 000 kronor per år. 
Projektet fick 2006 (i konkurrens med andra projekt) ett långsiktigt anslag 
från den statliga innovationsmyndigheten VINNOVA. En förutsättning för att 
projektet skulle erhålla anslag var dock medfinansiering från andra aktörer.57 

56  Borlänge kommun, Högskolan Dalarna (2009), Utvecklingsavtal, Hda dnr: DUC 2009/866/10, s. 1.
57  Borlänge kommun (2011). Avtal angående medfinansiering av Innovationssystemet "Triple Steelix", 

2011-03-23.
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I de större kommunerna i vårt urval är samverkansformerna mer gener-
ella. I Stockholms stads dokument beskriver man hur man sedan tidigare har 
etablerat så kallade strategiska samarbeten med regionens universitet och 
högskolor, vilka syftar till att erbjuda en samlad arena för att behandla kom-
plexa samhällsproblem. 

”Staden medverkar i flera strategiska samarbeten tillsammans 
med flera av regionens lärosäten och aktörer. Tillsammans med 
Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet, Stockholms 
universitet och Södertörns högskola samt landstinget och läns-
styrelsen. Syftet är att skapa ett gemensamt och öppet forum 
för att tillsammans analysera komplexa samhällsproblem, ett 
OpenLab.”58

Gemensamt för ovan nämnda samverkansformer är att de fokuserar på be-
hovet av en tydlig struktur och ett gemensamt forum, där dialogen mellan 
kommun och universitet och högskolor förs. I Stockholms kommun tar sig 
forskningspolitiken också uttryck i ett antal olika avtal om stöd, t.ex. ett sa-
marbetsavtal med Handelshögskolan, ett finansiellt bidrag till Institutet för 
kommunal ekonomi samt medfinansiering av en professur i stadshistoria vid 
Stockholms universitet.59 

Även i Linköpings kommuns dokument presenteras ett flertal så kallade 
strategier genom vilka samverkan med universitetet och högskolor ska förverk-
ligas. Bland dessa finns understödjande aktiviteter för att skapa relevanta for-
sknings- och utbildningsmiljöer samt tillvaratagandet av universitetet som en 
resurs för kunskap och kvalitet.60 Till skillnad från de mindre kommunernas 
avtal med enskilda högskolor är Linköpings kommuns strategidokument in-
riktat på universitet och högskolor i allmänhet. Man betonar också att det, 
även om kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret, är upp till varje 
förvaltning att ”samarbeta med universitet och högskolor för att utveckla sin 
verksamhet”.61 Intressant är också att man lyfter kommunens ansvar för att 
skapa så goda förutsättningar som möjligt för att attrahera såväl forskare och 
studenter till regionen. Mer specifikt åtar sig kommunen här att:

”Erbjuda attraktiva miljöer att bo och leva i, sociala villkor och 
samhällsservice som lockar studenter och forskare att söka sig till 
och etablera sig i, kommunen”62

I vad mån detta är betrakta som en faktisk samverkansform eller inte går 
naturligtvis att diskutera, och jämfört med ovanstående förslag förefaller det-
ta som en relativt ensidig process i vilken det huvudsakliga ansvaret vilar på 
kommunen. Uppenbart är dock att man från kommunens sida betraktar dessa 
yttre omständigheter som centrala för att de formulerade målen med samver-

58  Stockholms stad, (2013). Förslag till budget 2014, s. 36. 
59  Stockholms stad, (2013). Förslag till budget 2014, s. 14.
60  Linköpings kommun, (2011). Strategi för samverkan med universitet och högskolor, s. 4. 
61  Linköpings kommun, (2011). Strategi för samverkan med universitet och högskolor, s. 5.
62  Linköpings kommun, (2011). Strategi för samverkan med universitet och högskolor, s. 4. 
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kan ska uppnås, varför de också är intressanta att ta i beaktande. 
I vissa fall förekommer inte resonemang som explicit behandlar frågan om 

befintlig samverkan, utan istället är framåtblickande. De former för samver-
kan som beskrivs säger därför ibland mindre om befintliga system, men desto 
mer om vilka ambitioner som finns för framtiden och vad man uppfattar som 
”bra” eller ”goda” former för samverkan. En typ av resonemang som återfinns i 
materialet handlar om att skapa gemensamma strukturer och projekt. I Karl-
stad kommun lyfter man exempelvis idén om att skapa ett forum i vilket kom-
munen och universitetet gemensamt kan överlägga inom vilka frågor det finns 
ett behov av ytterligare evidens för att stärka respektive verksamhetsområde. 

”En ’undersökningsbörs’ kan till exempel behöva introduceras där 
ett forum skapas i vilket kommunen och universitetet lägger fram 
behov av ny evidens.”63

”Genom att hålla sig med detta slags forum för väsentliga evidens-
frågor skulle kommunen och universitetet i samklang kunna ut-
veckla sina verksamheter på ett sätt som är ovanligt i landet.”64

Liksom framgår av citatet ovan finns alltså en ambition om att upprätta en 
struktur i vilken ömsesidiga intressen vad gäller ny kunskap kan förhandlas 
fram och förhoppningsvis också tillgodoses.

Att döma av ovanstående verkar det som att kommunerna i huvudsak har 
två olika inriktningar då de resonerar kring olika former för samverkan. Dels 
finns ambitioner om att skapa strukturer – så som gemensamma samverkans-
forum – i vilka parterna för en kontinuerlig dialog kring aktuella frågor. Beto-
ningen ligger på så vis, om än implicit, på själva processen för samverkan sna-
rare än på ett eller flera konkreta resultat av denna samverkan. Vi ser dock att 
det parallellt med detta även förekommer mer utfallsorienterade resonemang. 
Många kommuner stödjer projekt och nätverk som har specifika syften. Kom-
munen är ofta en av flera medfinansiärer. Viktigt att notera i sammanhanget 
är dock att det finns relativt stora skillnader mellan kommunerna i detta avs-
eende. Medan de mindre kommunernas samarbeten t.ex. främst är knutna till 
specifika avtal och projekt, är de större kommunernas samverkansstrukturer 
bredare och mer decentraliserade. 

4.4 Var placeras frågan?
I tidigare avsnitt har vi behandlat dels de forskningspolitiska motiv som kom-
munerna anför för samverkan med universitet och högskola, dels de former 
för samverkan med universitet och högskolor som beskrivs i materialet. I dis-
kussionen som följer vill vi belysa var kommunerna väljer att lägga ansvaret 
för de avsedda strategierna samt hur detta ansvar fördelas mellan respektive 

63  Karlstads kommun (2012), Karlstads kommun och Karlstads universitet i samklang (Dnr KS-2012-
526), s. 5. 

64  Karlstads kommun (2012), Karlstads kommun och Karlstads universitet i samklang (Dnr KS-2012-
526), s. 5. 
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part. I vårt material framkommer att det i flertalet kommuner förekommer en 
idé om att låta en styrgrupp realisera de strategier man tagit fram för samver-
kan med universitet och högskola. I Borlänge kommuns avtal med Högskolan 
beskrivs hur denna styrgrupp ska syfta till att vara en aktör för uppföljning 
samt eventuell omfördelning av resurser. 

”Högskolan och kommunen inrättar gemensam styrgrupp med 
uppgift att följa arbetet och besluta om eventuell omfördelning 
till andra ändamål av de medel som kommunen avsätter enligt 
avtalet.”65

Också i Karlstad kommuns dokument föreslås att ansvaret för samverkan mel-
lan kommunen och universitetet ska läggas på en styrgrupp, och på liknande 
sätt förordas att denna grupp ska hantera frågor om såväl ekonomiska som 
personella resurser. 

”Kommunledningskontoret föreslår att en styrgrupp – Karl-
stad som universitetsstad – inrättas. I denna möter kommun-
ens ledande politiker och tjänstemän universitetets ledande 
tjänstemän. Tillsammans behandlar man övergripande frågor 
om finansiering, inrättande av behovsstyrda arbetsgrupper och 
bemanningsfrågor”66

Behovet av en sådan styrgrupp motiveras vidare av att de processer som tidig-
are präglat och lagt grunden för kommunens samröre med universitetet, i stor 
utsträckning saknat systematik. 

”En struktur behöver skapas som är mindre personberoende än 
vad som karaktäriserar den nuvarande samverkan.”67

Vi ser här att det finns en ambition att frångå sådana processer i vilka ansvaret 
för samverkansinitiativ ligger på individnivå, för att istället ersätta dem med en 
organisatorisk instans som oberoende av personella resurser kan bestå över tid. 
Detta, skriver man, är ett sätt för kommunens att möjliggöra för universitetet 
att leva upp de till den nya utbildnings- och forskningsstrategi som tagits fram. 
Större tydlighet och förbättrad styrning av samverkan med universitetet ska säk-
erställa att uppdrag hanteras av rätt nivå och att det finns en överskådlighet gäl-
lande respektive parts ansvarsområden.68 

Gemensam styrning förespråkas också i Karlshamns kommun, vilka i sitt 
avtal med Blekinge Tekniska Högskola skriver att ett forskningsråd ska upprättas 
för att hantera frågor inom ramen för samverkansstrategin med högskolan. 

”Detta forskningsråd ska vara rådgivande och fungera som ett boll-

65  Borlänge kommun, Högskolan Dalarna (2009), Utvecklingsavtal, Hda dnr: DUC 2009/866/10, s. 1. 
66  Karlstads kommun (2012), Karlstads kommun och Karlstads universitet i samklang (Dnr KS-2012-

526), s. 5.
67  Karlstads kommun (2012), Karlstads kommun och Karlstads universitet i samklang (Dnr KS-2012-

526), s. 5.
68  Karlstads kommun (2012), Karlstads kommun och Karlstads universitet i samklang (Dnr KS-2012-

526), s. 5-6. 
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plank till BTH. Forskningsinsatser ska beslutas i konsensus.”69

Förekomsten av ett forskningsråd, skriver man, ska säkerställa att så stor effekt 
som möjligt genereras av de forskningsmedel kommunen bistår högskolan med, 
och pågående projekt och planerade utbildningar ska rapporteras till rådet.70 
Även om man inte närmare definierar vad det är för typ av effekt som eftersöks 
så är denna utgångspunkt intressant i ljuset av styrningen av universitetets och 
högskolans verksamhet. Då alternativet rimligtvis är att låta högskolan på egen 
hand bestämma såväl omfattning som inriktning för sina initiativ skapar sig kom-
munen på så vis större möjligheter att influera dessa parametrar. 

I Linköpings kommuns dokument anger man att ansvaret för att förverkliga 
samverkansstrategierna med universitetet ytterst ligger på kommunstyrelsen, 
men att respektive nämnd, styrelse och förvaltning är ålagda att förverkliga och 
genomföra uppföljning av diverse insatser.   

”Kommunstyrelsens förvaltning har ett övergripande ansvar.”71

”Varje nämnd, styrelse och förvaltning ansvarar för att förverkliga och 
följa upp strategierna i denna strategi med åtgärder och aktiviteter.”72

De resonemang som förs av Linköpings kommun ovan, pekar på att man här är 
betydligt mer fokuserade på ansvarsfördelningen inom den kommunala organi-
sationen än vad övriga kommuner i studien varit. Detta kan naturligtvis bero på 
man från kommunens sida ser det som i huvudsak det egna ansvaret att driva 
samverkansprocesserna med universitetet framåt, och på så vis tar utgångspunkt 
i den egna organisationen när man talar om ansvarsrollen. Samtidigt är det dock 
viktigt att beakta att underlaget för Linköpings kommun inte är skrivet som ett 
avtal mellan två parter utan snarare ett strategidokument – en produkt av kom-
munens förhållningssätt gentemot samverkan med universitet och högskola till 
vilken kommunen själv står som avsändare. 

Vi ser ovan att det i de flesta dokument som vi analyserat uttrycks tydligt att 
kommunstyrelsen har (eller borde ha) ett övergripande ansvar för kommunens 
olika forskningspolitiska satsningar och samarbeten, även om verksamheten i 
praktiken (framförallt i de större kommunerna) är starkt decentraliserad. Ett fler-
tal kommuner tycks dock också förespråka en gemensam styrning av den verk-
samhet som omfattas av kommunens samverkan med universitet och högskola. 
Ett sådant alternativ öppnar i alla fall i teorin för att respektive parts intressen till-
varatas, även om styrkeförhållandena mellan parterna förmodligen varierar över 
tid.  Samtidigt kan denna samstyrning väcka frågor som rör kompromisser vad 
gäller såväl den akademiska friheten som möjligheten för externa intressenter att 
få sina intressen tillgodosedda inom ramen för det arbete som bedrivs vid univer-
sitet och högskola. 

69  Karlshamns kommun (2009). Avtal om forskning, utbildning, samverkan, mellan Karlshamns kom-
mun och Blekinge Tekniska Högskola, s. 2.

70  Karlshamns kommun (2009). Avtal om forskning, utbildning, samverkan, mellan Karlshamns kom-
mun och Blekinge Tekniska Högskola, s. 2.

71  Linköpings kommun, (2011). Strategi för samverkan med universitet och högskolor, s. 4. 
72  Linköpings kommun, (2011). Strategi för samverkan med universitet och högskolor, s. 4.
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5. Slutdiskussion 
Vår rapport har syftat till att öka kunskapen om en framväxande kommu-
nal forskningspolitik. Flera frågor har varit vägledande i vårt arbete; För det 
första har vi undersökt vilka forskningspolitiska motiv som används för att 
motivera kommunens samverkan med universitet och högskolor. För det an-
dra har vi undersökt vilka former för samverkan med universitet och hög-
skola som beskrivs i materialet. För det tredje har vi undersökt var samverkan 
med universitet och högskola placerats i den kommunala organisationen. I 
vår genomgång har vi besvarat dessa tre övergripande frågor på följande sätt: 
Vi har i vår studie identifierat två primära forskningspolitiska motiv bakom 
kommunernas strategier för samverkan med universitet och högskolor. För 
det första ser man universitet och högskola som en viktig aktör för att främja 
kompetensutveckling och evidensbaserade verksamheter i den kommunala 
organisationen, i det lokala näringslivet och för kommuninvånarna. Här före-
faller de forskningspolitiska motiven i hög grad vara sammankopplade med 
utbildningspolitiska mål. För det andra ser man universitet och högskolor som 
en betydande resurs vad gäller att tillgodose tillväxt- och utvecklingspolitiska 
behov så som sysselsättning, konkurrenskraft och företagsetablering. Här blir 
universitetet ett led i det mer övergripande närings- och välfärdspolitiska ar-
betet. Skillnaderna mellan olika kommuner är ganska små när det gäller vilka 
motiv man anger i de dokument vi studerat. I de minsta kommunerna i vårt 
urval (Borlänge och Karlshamn) trycker man dock mer på tillväxtorienterade 
motiv, ofta knutet till teknisk utveckling och innovationer, medan man i de 
något större kommunerna (Karlstad, Linköping och Stockholm) i lika hög 
grad betonar motiv som har med den kommunala organisationens kunskap-
sutveckling att göra. 

Vad gäller samverkansformerna, så ser vi att samverkan beskrivs både som 
strukturer för mer generell samverkan och som mer specifika och målinrikta-
de verksamheter. Det innebär att vi kan se att det i flera fall finns en ambition 
att skapa tydliga strukturer – till exempel i form av gemensamma forum– där 
möten och samverkan ska ske. Samtidigt förekommer mer utfallsorienterade 
resonemang, som t.ex. att stödja specifika projekt för näringslivsutveckling 
eller evidensbaserad kunskapsanvändning. Det finns skillnader i hur kom-
munerna väljer att beskriva olika samverkansformer. Medan de mindre kom-
munernas samverkan ofta beskrivs i form av avtal med en specifik högskola, 
är de större kommunernas samverkansaktiviteter bredare (samarbete bedrivs 
med flera högskolor) och i praktiken uppsplittrade på flera olika aktiviteter.

Vad gäller var samverkan placeras organisatoriskt, så har vi noterat att det 
i de flesta dokument som vi analyserat uttrycks tydligt att kommunstyrelsen 
har (eller borde ha) ett övergripande ansvar för kommunens olika forskn-
ingspolitiska satsningar och samarbeten, även om verksamheten i praktiken 
(framförallt i de större kommunerna) är starkt decentraliserad. Ett flertal 
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kommuner tycks dock också förespråka en gemensam styrning – där styr-
ningen utövas i dialog mellan kommunen, dess verksamhetsföreträdare och 
lärosätet. Ett sådant förfarande kan bana väg för att respektive parts intressen 
tillvaratas, även om styrkeförhållandena mellan parterna förmodligen varier-
ar över tid.  Samtidigt kan denna samstyrning väcka frågor som rör kompro-
misser vad gäller såväl den akademiska friheten som möjligheten för externa 
intressenter att få sina intressen tillgodosedda inom ramen för det arbete som 
bedrivs vid universitet och högskola.

Utifrån dessa observationer vill vi reflektera kring ett ytterligare ett par 
frågor. En grundläggande reflektion rör det material som ligger till grund för 
vår studie. Flera röster har poängterat att kommunerna blir en allt viktigare 
forskningspolitisk aktör. Universitet och högskola tillskrivas en mycket viktig 
roll för lokal och regional utvecklingen i merparten av dokumenten. Det talar 
för att forskningspolitik som kommunalt politikområde skulle kunna komma 
att öka i betydelse i framtiden. Samtidigt ser vi att det som skulle kunna vara 
forskningspolitiska strategidokument, åtminstone i relation till universitet och 
högskolor, inte riktigt gör skäl för den benämningen. Fokus i strategierna lig-
ger främst på universitetens roll inom utbildning, kompetenshöjning, tillväxt 
och som draglok för att öka antalet medborgare i kommunen. Vi ser detta som 
en indikation på att kommunernas långsiktiga planer kring forskningsfrågor 
fortfarande är ganska outvecklade. När det gäller universitetens roll för en 
mer generell kunskaps- och utvecklingspolitik verkar kommunerna vara min-
dre aktiva. Kommunerna verkar inte heller, utifrån vad som kan utläsas i de 
strategier vi analyserat, vara särskilt aktiva när det gäller att främja tillämpad 
forskning och utveckling som berör den kommunala verksamheten genom sa-
marbete med universiteten. 

Frånvaron av en explicit forskningspolitik gör att en rad centrala frågor 
som rör den kommunala forskningspolitiken, inte kan besvaras genom en 
studie av offentligt tryck. Det innebär också att det för medborgarna och ex-
terna bedömare är mycket svårt att överblicka vilka som är de centrala forskn-
ingspolitiska ställningstagandena i den specifika kommunen. 

Ovanstående väcker frågor om forskningspolitikens transparens på den 
kommunala nivån. Samtidigt, vill vi betona att det finns metodologiska be-
gränsningar med vår studie som motiverar fortsatta studier på detta område. 
De dokument som ingår i vår studie är dels kortfattade, dels författade med 
olika syften, och i olika form (strategi, avtal, budget m.m.). Det gör att de i viss 
mån fångar olika aspekter av själva samverkansarbetet. Medan avtal kräver ett 
större mått av precision, tillåts strategidokument vara mer visionära. 

För att förstå en framväxande kommunal forskningspolitik bör vår studie 
följas av andra studier som bygger på ett rikare material; budgetbeslut och 
andra beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd. Intervjuer 
med kommunföreträdare, såväl politiker som tjänstemän samt företrädare för 
universiteten, är också nödvändiga för att fördjupa förståelsen för hur kom-
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munen som forskningspolitisk aktör dels resonerar och agerar, dels påverkar 
det forskningspolitiska landskapet. 

I en sådan studie bör man fråga vilket utrymme som kommunerna egen-
tligen har att bedriva självständig forskningspolitik? Även om staten fortfar-
ande är den dominerande offentliga aktören inom detta område, är det up-
penbart att kommunernas betydelse ökat under senare år.  Staten har också, 
genom lagstiftning och policies, möjliggjort och uppmanat kommunerna att 
ta en mer aktiv roll inom detta område. Vår undersökning visar dock att kom-
munerna än så länge inte har utnyttjat detta ökade handlingsutrymme för att 
formulera övergripande forskningspolitiska strategier i förhållande till uni-
versitet och högskolor. Detta kan tyckas anmärkningsvärt eftersom universitet 
och högskolors roll för utveckling och tillväxt ofta beskrivs som betydande. 
Kanske är det ett tecken på att kommunernas samverkan med universitet och 
högskolor är decentraliserad och främst pågår inom enskilda verksamheter.  
Vårt material visar också att kommunerna är noggranna med betona hur sam-
verkan med universitet och högskolor ska komma kommunmedborgarna till 
del. Detta är sannolikt ett uttryck för den betydelse kommunerna fäster vid att 
inte överskrida gränserna för den kommunala självstyrelsen på detta område, 
men kan också vara ett uttryck för en osäkerhet kring vad medborgarna kan 
uppfatta som legitimt för kommunerna att ägna sig åt.

I en sådan studie bör man också fråga vilket avtryck den kommunala for-
skningspolitiken har på det forskningspolitiska landskapet, och på forsknin-
gens villkor. Vilka avtryck sätter svenska kommuners ambitioner att ur ett 
kompetens- och utvecklingsperspektiv samverka med universitet och högsko-
la, på nya och framväxande former för forskningsfinansiering? Vad innebär 
det för forskningens frihet, och för dess betydelse för bildning och demokra-
tiutveckling i ett längre perspektiv?
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Bilaga 
Antal kommuninnevånare i de valda kommunerna samt antal anställda och 
antal studenter på de universitet/högskolor som är verksamma i kommuner-
na.

Kommun Antal 
kommun-
invånare

Universitet/
högskola i kommun*

Antal anställda 
på universitet/
högskola

Antal 
studenter** 

Borlänge 50 715 Högskolan Dalarna 
(Campus Borlänge)

849 6 085

Karlshamn 31 598 Blekinge tekniska 
högskola (Campus 
Karlshamn)

514 3 116 

Karlstad 88 350 Karlstads universitet 1 318 8 426
Linköping 151 881 Linköpings 

universitet (Campus 
Valla och Campus 
Universitets-
sjukhuset)

4 328 17 641

Luleå 75 966 Luleå tekniska 
universitet

1 888 7 890

Stockholm 911 989 Stockholms 
universitet (SU)

Kungliga tekniska 
högskolan (KTH)

Karolinska institutet 
(KI)

SU: 6 188

KTH: 5 157

KI: 6 314

SU: 29 087

KTH: 12 424

KI: 5 978

Källa: SCB och högskolornas årsredovisningar.

* I Stockholm finns även ett flertal mindre och specialiserade högskolor (t.ex. Dramatiska institutet). Vi 
har valt att här enbart ta upp de tre större statliga lärosätena i kommunen.

** Vi har här valt att redovisa antalet heltidsstudenter per högskola (enligt lärosätenas årsredovisningar). 
Campusspecifika uppgifter om antal heltidstudenter redovisas i allmänhet inte i årsredovisningarna.



   

Svenska kommuner har under det senaste decenniet blivit allt viktigare  
forskningspolitiska aktörer. Kommunerna samverkar allt mer med forskare  
och forskningsmiljöer, och fungerar i ökad utsträckning också som finansiärer 
av forskning. Det är emellertid relativt outforskat i vilken mån kommunerna  
formulerar sammanhållna strategier och mål för den forskningspolitik  
de bedriver. Det är också i hög utsträckning outforskat vilka överväganden  
som ligger till grund för att svenska kommuner väljer att stödja forskning. 

I denna rapport undersöker Bo Persson och Josefina Syssner i vilken mån 
svenska kommuner formulerar forskningspolitiska strategier, samt vilka  
forskningspolitiska motiv som kan identifieras i sådana strategier.  
Författarna undersöker vilka former för samverkan som lyfts fram  
i strategierna, och var frågan om samverkan med universitet och högskola  
placeras i den kommunala organisationen. 
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