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Abstract 
 
Lena Öijen (2014): Collaboration between higher and school education: a 
study of the Regional Development Centre as associate. Örebro Studies in 
Education 47. 
 
This thesis is a study of a phenomenon in Swedish education: the Re-
gional Development Centre (Regionalt utvecklingscentrum, RUC). In 
setting up RUC, the Swedish state’s original intention was to enhance 
collaboration between teacher education and training, research and 
school development. RUC was specified in the appropriation directions 
for Swedish higher education institutions (HEIs) that trained teachers in 
1997–2010. The purpose of this thesis is to clarify and analyse differing 
interpretations and implications of RUC as a phenomenon and concep-
tualise the task of addressing them in a changing education-policy con-
text. Empirical sources for the study are central government publications 
and interviews with RUC representatives at 22 HEIs. This empirical 
material has been modified and analysed in four stages: a survey of RUC 
as a phenomenon, construal of ‘ideal types’ of RUC, testing of the con-
strued ideal types as analytical tools, and application of the construed 
ideal types as analytical tools to gain an ‘explanatory understanding’ of 
RUC. Through analysis of needs, actors and value, five ideal types em-
pirically based on transcribed interviews are construed: the receiver-
oriented, trust-creating, region-boosting, conceptualising and sales-
oriented types. A model shows how these ideal types can be mutually 
understood and conceptualised. Examples are given, based on this mod-
el, of specific interpretations and implications that may fit each ideal 
type. RUC’s legitimacy in 2012 still entails a marked emphasis on RUC 
as a receiver-oriented associate. Three aspects enhancing the likelihood 
of RUC, in 2012, being deemed important to retain at an HEI appear to 
be the HEI’s goodwill towards RUC, its dependence on remits from the 
Swedish National Board of Education and schools’ research needs. Fo-
cusing more on RUC as the region-boosting partner would mean once 
more uniting RUC’s role in teacher education with school development 
and research, but on the basis of ‘common needs’ within the framework 
of a distinct growth policy. 

Keywords: Regional Development Centre (RUC), education policy, collab-
oration, higher education institution (HEI), school education, ideal type, 
need, value, actor. 
 
Lena Öijen, Department of Humanities, Education and Social Sciences,  
Örebro University, SE-70182 Örebro, Sweden, lena.oijen@regionorebro.se 
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KAPITEL 1  

Introduktion  
I denna avhandling undersöks företeelsen Regionalt utvecklingscentrum, 
RUC1. Studien av RUC sker genom en analys av statliga texter respektive 
av intervjuutskrifter från företrädare för RUC vid 22 lärosäten2 i Sverige. 
Intresset är riktat mot att förstå RUC som nationell företeelse i ett utbild-
ningspolitiskt föränderligt sammanhang.  

Dahlstedt och Hertzberg (2011) påpekar att under andra halvan av 
1990-talet, dvs. när förslaget om RUC formulerades i statliga texter, var 
idén om samverkan i olika politiska sammanhang, däribland den utbild-
ningspolitiska, en ledstjärna för och en tänkt lösning på diverse samhälleli-
ga problem. Samverkan utgick från antagandet att för att komma tillrätta 
med ett problem krävs att flera olika aktörer går samman och ”åt samma 
håll” (Dahlstedt & Hertzberg 2011, s. 7; Dahlstedt 2009, s. 161-193).  

Noterbart är att vid samma tidpunkt som det statliga kravet på RUC 
kom att införas i regleringsbreven för lärosäten med lärarutbildning år 
1997, reviderades den dåvarande skrivningen i Högskolelagen, från skriv-
ningen att ”informera om sin verksamhet” till ”samverkan med det omgi-
vande samhället”. Utifrån Kasperowski & Bragesjös (2011) studie av tids-
perioden 1977-1997 rörande lärosätets samverkansuppgift, går denna ge-
nerella samverkansskrivning år 1997 att förstås mot bakgrund av statens 
vilja att bl.a. förbättra omgivningens förtroende för lärosätet, att skapa 
bredare forskningsproblem utifrån behoven i samhället, samt att skapa en 
effektivare resurshantering vid lärosätet. Forskarna sammanfattar i slutet 
av sin rapport att den överordnade avsikten med samverkansskrivningen 
”… formulerades i termer av att Sverige som nation måste vara ekono-
miskt konkurrenskraftigt och i takt med tiden” (Ibid, s. 111).  

År 2009 kompletterades samverkansskrivningen i högskolelagen med en 
skrivning om nyttogörande av forskningsresultat, vilken föreslogs i propo-
sitionen Ett lyft för forskning och innovation (Prop. 2008/09:50). Förutom 
                                                      
 
 
1 I avhandlingen används termen RUC för, dels den verksamhet eller organ vid 
lärosäten som formellt kallas RUC, dels den verksamhet eller organ vid lärosäten 
som är en vidareutveckling av det som tidigare vid lärosätet har benämnts RUC. 
Termen RUC används även i singularis, dvs. för RUC vid ett lärosäte. Med ”RU-
Cen” avses RUC i pluralis. 
2 Beteckningen lärosäte används i avhandlingen som en samlingsbeteckning för 
högskola och universitet. I denna avhandling används även beteckningen lärosä-
te/akademi. Med det anges att det är lärosäte, i bemärkelsen akademisk miljö som 
avses.  
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”samverka med det omgivande samhället” och ”informera om sin verk-
samhet” ska lärosätet enligt högskolelagens formulering från och med juli 
2009 även ”verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kom-
mer till nytta” (se Kasperowski & Bragesjö 2011, 117-118).  

RUC som företeelse blir i avhandlingen intressant att undersöka närma-
re utifrån att RUC kan förstås som ett slags övergripande statlig utbild-
ningspolitisk lösning 1997-2010 för en förbättrad relation mellan område-
na skolutveckling, forskning och lärarutbildning. I den inledande statliga 
texten om RUC var det primärt samarbetet mellan skola och lärosä-
te/akademi som fokuserades (Ds 1996:16). Vilka övriga parter som ytterli-
gare skulle innefattas i denna samverkan, förutom lärosäte och skola, vad 
som skulle utgöra RUCs innehåll, verksamhetsidé etc., kom på den statliga 
nivån att göras till en angelägenhet för varje enskilt RUC och lärosäte att 
hantera3. De preciseringar som gjordes i regleringsbreven till lärosäten 
angav lärares kompetensutveckling, utveckling av lärarutbildning samt 
skolutveckling som tre uppgifter som skulle främjas med RUC (se re-
gleringsbreven för budgetåren 2000-2008). 

Under nästan 15 års tid (1997-2010) var följaktligen lärosäten med lä-
rarutbildning ålagda att ha ett RUC, där samverkan lärosäte – skola skulle 
kunna komma till stånd. Det statliga kravet på ett RUC vid varje lärosäte 
med lärarutbildning upphörde från och med 2011. Möjligheten fanns fort-
farande 2011, och fortfarande idag 2014, för de lärosäten som så önskade 
att använda beteckningen RUC. 

På det öppna sätt som det statliga kravet på RUC formulerades, kan 
rimligtvis flera olika slags idéer, verksamheter och innehåll ha kommit att 
utvecklas och sanktioneras inom ramen för beteckningen RUC. Jag finner 
det här vetenskapligt motiverbart att närmare undersöka hur RUC som 
företeelse har förståtts och hanterats i ett utbildningspolitiskt samman-
hang, såväl under som efter borttagandet av kravet om RUC för berörda 
lärosäten i deras regleringsbrev.  

Tidigare studier av Regionalt utvecklingscentrum, RUC 
Tidigare forskning som belyser RUC som nationell eller statlig företeelse är 
knapp. Här nedan kommer två forskares belysning av RUC samt Högsko-
leverkets utvärdering av RUC (och nationella resurscentrum, NRC) att 
introduceras. De tre studierna inbjuder till intressanta utgångspunkter, 
vilka bidrar till formandet av avhandlingens syfte och frågeställningar samt 

                                                      
 
 
3 Se regleringsbreven för universitet och högskolor för budgetåren 1997-2010.  
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val av teoretisk och metodologisk ram. Det som jag har funnit som intres-
sant i de tre studierna är hur RUC som nationell företeelse förstås och be-
skrivs. Detta har jag uppmärksammat särskilt med tanke på den öppna 
statliga formuleringen av RUC i regleringsbreven. 

I Eva-Marie Rignés fallstudie, Utmanande utbildning (Rigné 2012), följs 
under en tioårsperiod ett regionalt utvecklingsarbete, vilket hon hänför till 
den statligt formulerade idén om RUC. Fallstudiens resultat relaterar Rigné 
till frågeställningar rörande organisering av kunskap, FoU-miljöer och 
forsknings- och innovationssystem. Utifrån hennes teoretiska referensram 
och forskningsintresse beskrivs och förstås RUCs ursprungsidé som inno-
vativ:  

… ett egentligen helt öppet uppdrag, med en så gott som obefintlig central 
styrning, som formulerades i visionen om regionalt utvecklingscentra. Med 
tanke på styrsystemets utveckling i stort, och framför allt de uppenbara sto-
ra förhoppningarna på att skolhuvudmän, akademiska kunskapsproducen-
ter och ansvariga myndigheter skulle hitta ett gemensamt intresse av att dri-
va regional utveckling via sådana centra, framstår tanken som mycket inno-
vativ. [---] (Rigné, 2012, s. 77). 

I Rigné kan beteckningen ”innovativ” uppfattas konnotera till positiva 
innebörder rörande RUC. Även Gunnar Berg beskriver den inledande stat-
liga idén om RUC i positiva ordalag, i sin utvärderingsrapport av ett lokalt 
RUC, i vilken han inleder med en analys av statliga styrdokument om 
RUC. RUCs ursprungsidé uttolkas i Berg (2007) som någonting som kan 
möjliggöra kreativa lösningar och gränsöverskridanden. Men för detta 
krävs, enligt Berg att RUC innefattas av en entreprenöriell kultur där 
forskning är ”… integrerad i utvecklingsarbetet” (Ibid, s. 128-129). Med 
Berg definieras en entreprenöriell kultur som en motsats till vad som kän-
netecknar en ”traditionell akademisk kultur”, dvs. där forskning och 
(skol)utvecklingsarbete hålls isär. Med titlar som RUC i gränslandet mellan 
akademi och skola (Berg 2007) och tidigare anföranden av Berg om förete-
elsen RUC, RUC – en främmande fågel i den akademiska världen (Ibid, s. 
128-131), beskriver Berg RUC som en komplex företeelse, en företeelse 
som till sin helhet kännetecknas av en ”hybridliknande” karaktär fylld av 
möjligheter. Med Rigné (2012) respektive Berg (2007) uttolkas RUCs idé 
som någonting som kan möjliggöra nya, i bemärkelsen förbättrade, sam-
verkansvarianter för forskning och regional (skol)utveckling i vid bemär-
kelse.  

Under 2009 utvärderades landets olika RUC i syfte att skapa en heltäck-
ande och nationell lägesbild. Utvärderingen skedde med hänvisning till att 
en nationell översyn av RUC inte tidigare har genomförts, men som be-
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hövdes i och med den stora variation av verksamhet som inryms med RUC. 
I rapporten beskrivs, analyseras och bedöms verksamheten vid den tidens 
RUC i förhållande till skolhuvudmännens skolutvecklingsbehov och hur 
väl dessa behov anses bli tillfredsställda av RUC (se Högskoleverket 2009, 
s. 7). Högskoleverket anser att det är ”en tydlig trend att RUC är inne i en 
utvecklingsfas, efter att ha sökt sig fram under några år” (Ibid, s. 23). För-
ändringar av RUCens placering har skett särskilt under 2007-2009, vilket i 
rapporten ses ha inneburit en nystart för RUC (Ibid, s. 14).  

Redan inledningsvis i rapporten går det att förstå att det har varit ett 
metodiskt problem att utvärdera RUC som nationell företeelse på grund av 
dess mångtydighet:  

Ett annat problem har varit att hantera otydligheten i begreppet regionala 
utvecklingscentrum. Centrumen kan ha andra beteckningar, de har olika in-
riktning, och de uppfattas i varierande utsträckning som synonyma med det 
lärosäte de tillhör. Att de dessutom i stor utsträckning inte har egen verk-
samhet, utan förmedlar någon annans, har gjort det svårare för dem [kom-
munföreträdare, mitt förtydligande] vi har intervjuat att ha en specifik upp-
fattning om centrumen (Högskoleverket 2009, s. 11). 

Utifrån intervjuer med såväl kommunföreträdare som RUC-företrädare ses 
RUC vidare i denna rapport som en brokig företeelse utan någon gemen-
sam nationell struktur eller något sammanhållet statligt uppdrag. Exempel-
vis beskrivs styrningen av olika RUC på följande sätt:  

Vi kan konstatera att styrningen i flera fall är svårgenomtränglig, även för 
de inblandade, och att RUC är något av en udda fågel som lyder under 
många konstellationer/personer. Organisationsskisser som finns är talande; 
de skapar snarare mer förvirring än de reder ut genom att inkludera många 
aktörer, pilar och relationer (Högskoleverket 2009, s. 14). 

I utvärderingen framkommer att det finns en stor spännvidd mellan re-
spondenterna om deras erfarenheter och uppfattningar om RUC. Högsko-
leverket (2009) menar att RUCs uppdrag behöver bli tydligare, men inte 
nödvändigtvis ha en ”fastare struktur” (Ibid, s. 55, se även s. 69). I likhet 
med Rigné (2012) och Berg (2007) ger även Högskoleverket (2009) uttryck 
för en i grunden positiv inställning till RUC. Högskoleverket (2009) föror-
dar att RUC som företeelse ska finnas kvar.  

Rigné (2012), Berg (2007) och Högskoleverket (2009) indikerar till-
sammans att såväl ursprungsidén om RUC, beteckningen RUC, som verk-
samheten RUC, har möjliggjort och möjliggör olika innebörder och uttolk-
ningar. Utifrån ovanstående beskrivningar av RUC som idé, krav, företeel-
se, beteckning etc. går det att göra följande iakttagelse: vilka innebörder 
och värderingar som ska, bör och kan formera RUC är inte på något sätt 
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givna, utan öppna för kamp och kompromiss på såväl statlig, regional som 
lokal nivå. Det blir oklart vad RUC som nutida nationell företeelse inne-
bär, i bemärkelsen ska, bör eller kan åsyfta, hur RUC kan förstås och var-
för RUC ser ut som den gör. Vidare, varför försvann det statliga kravet på 
RUC, dvs. varför upphörde RUC som en officiell-politisk företeelse? Vad 
kan de kamper och kompromisser rörande RUC handla om mer specifikt? 
Detta är några frågor som RUC, denna till synes mångtydig företeelse, 
inledningsvis har genererat.  

I denna avhandling kommer RUC, som nationell4 företeelse, att studeras 
närmare i relation till de förändrade statliga förväntningar och krav på 
RUC i relation till lärosäte och skola, såsom de kan urskiljas från 1996 till 
2010 i statliga texter som handlar om RUC. Jag är här särskilt intresserad 
av de utbildningspolitiska sammanhang som RUC motiveras och framträ-
der inom.  

RUC, samverkan lärosäte – skola och skolsamverkan 
Nedanstående figur avser att visa hur RUC, samverkan lärosäte – skola 
samt skolsamverkan principiellt kan ses som relaterade till varandra. Figu-
ren syftar också till att indikera det forskningsfält som föreliggande studie 
av RUC avser att förhållas till.  

                                                      
 
 
4 I avhandlingen benämns RUC som företeelse växelvis med termerna nationell 
respektive politisk. Med nationell riktas intresset mot RUC som företeelse som 
helhet, dvs. som en motsats till ett intresse för enskilda RUC i sig. I efterkommande 
teorikapitel, kapitel två, kommer termen politisk att preciseras.  
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Figur 1. RUC i förhållande till samverkan lärosäte – skola och skolsamverkan.  

 

Med figur 1 förtydligas att det är RUC som står i förgrunden i denna av-
handlingsstudie. RUC-cirkelns placering och förhållande till övriga cirklar, 
ska påvisa att RUCs innebörder kan överlappa någon av eller båda dessa 
cirklars innehåll. Med en delvis överlappning av RUC med samverkan 
lärosäte – skola, kan RUC således förstås som en bland flera möjliga sam-
verkansformer mellan lärosäte och skola. Noterbart är att med skrivningen 
i högskolelagen om lärosätets samverkansuppdrag med ”omgivande sam-
hälle” år 1997 (Högskoleverket 2001, s. 9-10), blev skolan en bland flera 
möjliga parter som lärosätet kunde förväntas att samarbeta med. Detta 
införande av ett samverkansuppdrag, bredvid uppdragen utbildning och 
forskning för lärosätet, fokuserade framför allt samverkan lärosäte – när-
ingsliv (Högskoleverket 2004, s. 23).  

Cirkeln skolsamverkan i förhållande till övriga två illustrerar att även 
andra aktörer, parter, arenor etc., än lärosätet och RUC, erbjuder skol-
samverkan. Detta antyder även en möjlig kamp mellan olika aktörer om 
att vara den som samverkar med, om eller för skolan. Vidare ska cirklarnas 
storlek inte förstås som statiska utan snarare dynamiska, och som beroen-
de av vilka innebörder cirklarna tillskrivs. RUC skulle även, åtminstone 
teoretiskt sett, kunna innefatta sådana innebörder som leder till att RUC 
kan ses som frikopplad från övriga två. Detta skulle då innebära att RUC 
inrymmer något annat än de innebörder som samverkan lärosäte – skola 
respektive skolsamverkan kan bli associerade med. 

  

 

Samverkan 
lärosäte – 
skola 

Skolsamverkan 

RUC 
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Samverkan är följaktligen det som förenar de tre cirklarna. I denna av-
handling kommer samverkan övergripande att förstås på följande sätt:  

[---] I en elementär mening kan samverkan ses som en relation mellan två el-
ler flera parter, som kan vara allt från offentliga till privata och frivilliga. 
Samverkan äger alltid rum i en bestämd kontext. Samverkan kan till sin ka-
raktär vara allt från formell till informell; den kan vara både tillfällig och 
mer långvarig; de ingående parterna kan vara allt från individer och kollek-
tiv till sammanslagningar och organisationer. Initiativ till samverkan kan tas 
av både skola och andra intressenter (Dahlstedt & Hertzberg 2011, s. 7-8).  

Samverkan kan förstås som en paraplybeteckning som avser olika relatio-
ner mellan olika parter, som vill uppnå någonting, i någon mån, gemen-
samt. Relationerna mellan olika parter kan belysas på olika nivåer, i och 
mellan olika samhällssektorer. Beteckningen samverkan kan förstås i för-
hållande till beteckningarna samarbete och samordning (Socialstyrelsen 
2011). Samverkan kan då avse formaliserade relationer på den organisato-
riska nivån, medan samarbete både kan inrymma den organisatoriska som 
den ”mellanmänskliga nivån” (Socialstyrelsen 2011; Wendling Kirschner, 
Dickinson & Blosser 1996). Samarbete kan ses som en precisering av sam-
verkan (Karlefors 2002). Termen samordning kan snarare konnotera till 
relationer mellan parter som är av ett mer administrativt slag, att koordi-
nera olika parters resurser och arbetsinsatser (Socialstyrelsen 2011).  

Med utgångspunkt i ovanstående öppna och breda definition av sam-
verkan från Dahlstedt & Hertzberg (2011), avser samverkan lärosäte – 
skola de relationer där lärosäte och skola ingår som de centrala parterna. 
Skolsamverkan, i sin tur, avser de övriga relationer som är inriktade mot 
skolan eller som sker, eller förväntas ske, med skolan som någon slags 
part, aktör, arena etc.  

Tidigare forskning om samverkan, med utgångspunkt från dessa cirklar, 
kan inbegripa studier av flera olika slags relationer, sammanhang och par-
ter. Inom nationell och internationell forskningslitteratur5 om samverkan 
går det att finna ett flertal närliggande benämningar eller preciseringar av 
samverkan som kan synliggöra möjliga innebörder för RUC, exempelvis:  
                                                      
 
 
5 Utifrån den sökning som jag har gjort på nationell och internationell forskning 
om samverkan, och då specifikt rörande skolsamverkan och samverkan lärosäte – 
skola, ter det sig som att de engelska termerna collaboration, cooperation och part-
nership är mer användbara söktermer i internationella databaser, än i jämförelse 
med samverkan, samarbete och partnerskap som söktermer i Libris. En mer syste-
matisk, men även vidgad genomgång av tidigare forskning om samverkan i vid 
bemärkelse behöver dock göras för att pröva denna reflektions giltighet.  
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 cluster (Nicoleta Radu 2013),  
 collaborative partnerships (Bellack & O’Neill 2013),  
 Effective Social Work University – Community Research Col-

laborations (Begun, Berger, Otto-Salaj & Rose 2010), 
 multi-actor collaboration respektive multiparty collaboration 

(Fjelstad et al. 2012),  
 network (Ionescu 2013),  
 partnership: university – community (Arches & Apontes-Pares 

2005), 
 partnership school – university (Sanders 2002),  
 samspel lärare och forskare (Rönnerman 2001), 
 university-school professional development (PDS) collaboration 

(Newman Thomas, Kinzer & Mulloy 2012), 
 ömsesidig samverkan (Alerby m. fl. 2010). 

 
Ovanstående exempel har inte anspråket att vara heltäckande eller re-

presentativ för forskning om samverkan. De avser snarare att antyda att 
skilda beteckningar konnoterar till olika innebörder och till olika discipli-
ner som studerar samverkan.  

Ett annat sätt att försöka beskriva några övergripande drag för tidigare 
forskning om samverkan är hur studier av samverkan i olika mån belyser 
och problematiserar förutsättningar vid, processer under och/eller effekter 
av samverkan. Det finns en mängd forskningsstudier från olika länder i 
världen, vilka kan läsas som kunskapsbidrag om samverkan lärosäte – 
skola, i syfte att bättre kunna förstå och/eller förbättra den (Eklund 2012; 
Hudson, English, Dawes & Macri 2012; Lendahls Rosendahl & Rönne-
man 2000; Lindholm 2008; Matoba, Shibata, Reza & Arani 2007; Nath 
m. fl. 2011; Vandyck, de Graaff, Pilot & Beishuizen 2012). Studier av 
samverkan kan identifiera framgångsfaktorer eller modeller för samverkan 
(Deppeler 2006; Guadarrama m. fl. 2008; Nath m. fl. 2011). Samverkan 
kan också studeras utifrån frågeställningen varför samverkan mellan läro-
säte och skola misslyckas (Carlone & Webb 2006). Vidare kan studier av 
samverkan åsyfta till att utveckla teoretiska och begreppsliga ramar för att 
analysera mötet mellan lärosäte och samhälle (McMillan 2011). En ytterli-
gare typ av studier av samverkan är de av ett mer samhällskritiskt slag. 
Kunskapsbidraget är då inte främst att studera samverkan i sig, utan att via 
samverkan uppmärksamma frågor om lärosäte, skola etc. i förhållande till 
dess organisatoriska och/eller samhälleliga kontext. Nämnda Dahlstedt & 
Hertzberg (2011) studerar exempelvis hur den utbildningspolitiska idén om 
”den öppna skolan” tillämpas i praktiken på några skolor i Miljonpro-
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grammets områden. Andra studier om samverkan kan exempelvis innebära 
en problematisering av gränsdragningar vid samverkan (Löfström 2010), 
av lärosätets samverkansuppdrag i förhållande till dess övriga uppdrag och 
”omgivande samhälle” (Karlsson 2008; Kasperowski & Bragesjö 2011; 
Lundqvist & Benner 2012), talet om samverkan i utbildningspolitisk re-
spektive lärobokstext (Nestor 2005) eller synen på samverkan som ”educa-
tional good” (Gitlin 1999). 

Beteckningen skolsamverkan har i detta inledande kapitel använts för att 
synliggöra övrig samverkan med, av, och för skolan som går utöver sam-
verkan lärosäte – skola. De kan belysa relationerna skola – arbets-
liv/näringsliv (Högskolekvalitet 2012; Teknikdelegationen 2009), skola – 
föräldrar (Bouakaz 2007; Erikson 2004), samt skola – socialtjänst (Ger-
mundsson 2011). Termen samverkan går även att finna i studier, av skif-
tande vetenskaplig karaktär, om samarbetet mellan skola och socialtjänst 
rörande ”barn som riskerar att fara illa eller far illa” (Skolverket 2010)6. 
Skolsamverkan kan även inbegripa studier om skolans interna samverkan 
mellan arbetslag, skolämnen, professioner etc. (Blomqvist 2012; Jacobson 
& Lundgren 2013; Karlefors 2002; Stedt 2013).  

Sammanfattningsvis; avhandlingens undersökningsobjekt är RUC, i 
denna avhandling inledningsvis relaterad till samverkan som ett uttryck för 
en övergripande statlig ambition att skapa en förbättrad relation mellan 
skola och lärosäte. Här ovan har en inledande placering av RUC gjorts i 
förhållande till ”samverkan lärosäte – skola” respektive ”skolsamverkan”. 
Intresset i avhandlingen kommer att riktas mot den mångtydighet som 
RUC kan innebära. Med ovanstående exempel på tidigare studier av sam-
verkan, antyds möjliga innebörder för RUC som företeelse, men även olika 
sätt att studera RUC som företeelse på. Exemplen på tidigare studier indi-
kerar också på skillnader i hur man motiverar sin forskning om samverkan 
och vad man vill bidra med mer kunskap om. Avsikten med detta försök 
till översikt är att visa på den bredd av forskning som denna studie av RUC 
kan relateras till i ett senare skede beroende av de resultat som framkom-
mer i avhandlingen.  

I nästa avsnitt introduceras avhandlingens teoretiska utgångspunkter. En 
av förtjänsterna med dem är att jag då hoppas kunna inta en så förutsätt-

                                                      
 
 
6 Den så kallade samverkansplikten för skolan rörande barn som far illa eller riske-
rar att fara illa, infördes i skollagen 2003 
(http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/samverkan-kring-barn-
som-far-illa/samverkan-1.205245).  
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ningslös hållning till RUC och samverkan som möjligt. De teoretiska ut-
gångspunkterna leder här nedan, tillsammans med den inledande redogö-
relsen av samverkan och av RUC, fram till syfte och forskningsfrågor.  

Att söka skillnader 
Avhandlingsintresset för RUC tar hänsyn till RUC som beteckning, idé och 
verksamhet. När kravet på att RUC som en statligt sanktionerad företeelse 
togs bort, kunde dock RUC som beteckning, idé och verksamhet fortfaran-
de finnas kvar. RUC kan å ena sidan idag, 2014, beteckna sådant som 
tidigare inte uppfattats som ursprunglig RUC-verksamhet. Å andra sidan 
kan RUC som idé och verksamhet ha inlemmats i annan verksamhet och 
med en annan beteckning. Det är just denna mångtydighet som gör RUC 
till ett intressant undersökningsobjekt.  

Utifrån denna mångtydighet och mångfald av uttolkningar som RUC 
verkar kunna inbjuda till, kommer studiet av RUC att handla om att söka 
skillnader; att påvisa hur skilda innebörder, i bemärkelsen uttolkningar om 
RUC, formeras av olika ”sociala” krafter i kamp eller kompromiss. Det 
medför en syn på uttolkningar som alltid perspektiverande och med det 
inryms olika intressen, val och konsekvenser (se Englund 1986/2005; Eng-
lund 1990). Ett sådant synsätt är kännetecknande för den del av det lä-
roplansteoretiska området som i Sundberg (2012) betecknas som ett socio-
politiskt perspektiv på utbildning och skola (Ibid, s. 81-82, 87-90). Denna 
avhandling har likt Lars Eriksons (2004) forskning om relationen föräldrar 
och skola ingen didaktisk forskningsingång. Erikson (2004) intresserar sig 
för skilda innebörder av relationen föräldrar och skola som ”… förändras 
och tar form i en pågående, historiskt och sociopolitiskt bestämd kamp om 
vilket innehåll denna relation ska ges” (Ibid, s. 19). Erikson (2004) beskri-
ver fyra skilda principer för relationen mellan föräldrar och skola. Typolo-
gibegreppet blir här centralt för Eriksons upparbetning av sina principer. 
Med typologier avses just att söka och förtydliga systematiska skillnader 
inom ett objekt (Ibid, s. 59-60). I enlighet med Erikson (2004), Englund 
(1986/2005) och annan nationell sociopolitisk forskning, kommer även 
föreliggande avhandling att intressera sig för att söka efter systematiska 
skillnader inom ett specifikt objekt, i detta fall RUC.  

Utifrån nämnda perspektiv kommer Frasers behovsteori och Max We-
bers idealtypsmetodologi (se kapitel 2) att bli teoretisk-analytiskt använd-
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bara7, inledningsvis för att precisera syfte och frågeställningar. Nancy Fra-
sers teori om behov används för att uppmärksamma och problematisera 
skilda innebörder av RUC i termer av uttolkningar. RUC som företeelse 
blir med hjälp av Fraser förstådd och analyserad som ett resultat av stän-
digt pågående tolkningskamper om vad RUC som företeelse ska/bör/kan 
definiera, legitimera och tillfredsställa. Med Frasers teori om behov riktas 
intresset a) mot hur vissa uttolkningar av RUC som företeelse definieras 
respektive konstrueras som mer legitima och överordnade uttolkningar, 
dvs. av innebörder om RUC, samt b) mot dessa tolkningskampers sam-
manhang (se exempelvis Fraser 1989a, b; 2003c).  

Webers idealtypsbegrepp, blir i avhandlingen främst en viktig metodolo-
gisk utgångspunkt för att undersöka RUC i fyra steg: kartlägga, konstrue-
ra, pröva och tillämpa. De fyra stegen kommer att innebära olika sätt att 
undersöka i form av att synliggöra, sortera och analysera skilda uttolk-
ningar av RUC som företeelse, där uttolkningarna relateras till varandra 
och bildar skilda idealtyper (se kapitel 2). Idealtyp blir då den övergripande 
analytiska kategorin, inom vilken behov, aktörer samt värde ingår som 
analytiska underkategorier. Begreppet idealtyp implicerar dock även vissa 
teoretiska och metodologiska ställningstaganden, som i avhandlingsproces-
sen handlar om valet av empiri för att undersöka RUC som företeelse. Med 
Weber blir enskilda personers bedömningar och (inter)subjektiva värden 
viktiga att belysa och ta hänsyn till i samhällsvetenskaplig (pedagogisk) 
forskning. De utgör ett metodologiskt utmanande ”problem” när ansprå-
ket är att mot basis av enskilda personers handlande, vilja förklara en före-
teelse. Eliaeson (2002) framhåller att oavsett Webers egna ambitioner och 
repliker gentemot sin samtid kan dennes metodologiska tankar fortfarande 
tjäna som en ”vägvisare” (Ibid, s. 4). 

He [Weber] is relevant because he dealt with a central paradigmatic divide: 
the as yet unresolved problem of values and objectivity in the social sciences 
(Eliaeson 2002, s. 1).  

                                                      
 
 
7 Övergripande kombineras Fraser teori om behov och Weber idealtypsmetodologi 
för att teoretiskt och analytiskt utveckla hur detta läroplansteoretiska intresse för 
”systematiska skillnader” rörande RUC kommer att studeras. Via fotnoter i kapitel 
två kommer fraserskt och weberianskt tänkande att kommenteras. Detta sker i syfte 
att förtydliga de läsningar som har gjorts av Fraser och Weber samt varför dessa 
två ses som möjliga att kombinera i denna avhandling.  
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Idealtypsmetodologin utgör här ett sätt att kvalificera kvalitativa studier 
till anspråket, att kunna förklara, i bemärkelsen ”förklarande förstå”8, 
RUC som nationell företeelse. I denna avhandling har jag inte avsikten att 
närmare gå in på frågan om bedömningar, värde och objektivitet i sam-
hällsvetenskaplig, och specifikt pedagogisk, forskning. Däremot implicerar 
valet av idealtyp som metodologi en ambition från min sida, att även vilja 
bidra med kunskap som inte bara beskriver och analyserar RUC som före-
teelse. Jag vill även kunna ge en förklaring till varför RUC kom att utveck-
las till den nationella företeelse, vilken den uttolkades av RUC-företrädare 
som år 2012/13. Med hjälp av Webers idealtypsmetodologi är även för-
hoppningen att skapa sådan kunskap som ytterligare kan prövas och an-
vändas vid ytterligare diskussioner om samverkan lärosäte – skola eller 
skolsamverkan, än enbart de om RUC.  

Syfte och forskningsfrågor  
Avhandlingens syfte är att belysa och analysera skilda uttolkningar och 
konsekvenser av företeelsen Regionalt utvecklingscentrum, RUC, samt 
problematisera hur dessa kan begripas i ett föränderligt utbildningspolitiskt 
sammanhang. Avhandlingens syfte bryts ner i följande frågor:  
 

1. Hur definieras och legitimeras RUC som en officiell-politisk fö-
reteelse i statliga texter 1996-2010?  

2. Hur definierar och legitimerar RUC-företrädare år 2012, RUC 
som företeelse? 

3. Vilka behov, aktörer och värden formerar företeelsen RUC? 
4. Vilka idealtyper av RUC kan urskiljas? 
5. Hur förhåller sig idealtyperna till varandra? 
6. Hur kan RUC som företeelse år 2012 förklaras mot bakgrund 

av RUC som en tidigare officiell-politisk företeelse 1996-2010? 
 
Ovanstående frågor innebär en operationalisering av syftet i fyra steg: kart-
lägga, konstruera, pröva respektive tillämpa (se kapitel 2). Fråga 1 och 2 
omfattar Steg 1, att kartlägga företeelsen RUC. Fråga 1 och 2 besvaras i 
kapitel 4 respektive 5. Efterkommande frågor 3 respektive 4 avser Steg 2, 
vilket handlar om att konstruera idealtyper. Idealtyperna byggs av skilda 
uttolkningar om vad som utgör RUCs behov, aktörer och värden. Fråga 3 
och 4 besvaras i kapitel 6. Fråga 5 blir synonymt med Steg 3 och handlar 

                                                      
 
 
8 Se vidare i avsnittet Idealtyp som metodologi, kapitel 2.  
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om att pröva idealtyperna i förhållande till varandra som skilda handlings-
alternativ. Det innebär att belysa, analysera och problematisera idealtyper-
nas skilda innebörder och konsekvenser. Med det möjliggörs och begränsas 
vad RUC ska, bör och kan vara. Fråga 5 besvaras i kapitel 7. Slutligen, 
med fråga 6 avses Steg 4. Detta fjärde och sista metodologiska steg handlar 
om att tillämpa konstruerade idealtyper på de belysningar och analyser av 
RUC (fråga 1 och 2) som kommer att utföras i tidigare steg med avsikten 
att förklara RUC som nutida företeelse 2012. De idealtyper som kommer 
att konstrueras i Steg 2 (fråga 3 och 4), respektive kommer att prövas i 
Steg 3 (fråga 5), kommer i Steg 4 att användas som analytiska verktyg för 
att problematisera och diskutera RUC som företeelse i ett utbildningspoli-
tiskt sammanhang. Fråga 6 besvaras i kapitel 8. 

Avgränsningar 
RUC utgör undersökningsobjektet för denna avhandling. Detta medför att 
avhandlingsintresset inte avser samverkan mellan lärosäte och skola. Det 
finns inte heller några anspråk att uttala sig om framgångsfaktorer för 
RUC, samverkan lärosäte – skola eller för skolsamverkan. Den översikt 
som gjordes av tidigare forskning om samverkan avsåg att introducera det 
forskningsfält som jag uppfattar att avhandlingens resultat kan bidra med 
ytterligare kunskap till (se vidare i kapitel nio, avsnitt Förslag på fortsatt 
forskning).  

I avhandlingen är intresset riktat mot skillnader av RUC som nationell 
företeelse, men inte mot eventuella skillnader som finns mellan enskilda 
RUC/lärosäten. De skilda uttolkningarna om RUC som nationell företeelse 
kommer dock till uttryck via utsagor från enskilda RUC-företrädare.  

En ytterligare avgränsning i denna avhandling är att de analyser och 
problematiseringar som kommer att göras av RUC utgår från att förstå och 
förklara RUC som företeelse i relation till den utbildnings- och högskole-
politiska kontexten som RUC formuleras inom. Det innebär att jag inte har 
anspråket att ge någon heltäckande belysning av svensk utbildnings- och 
högskolepolitik 1996-2010. Ej heller kommer RUC betraktas mot bak-
grund av ett regionalpolitiskt sammanhang, vilket troligtvis skulle innebära 
kompletterande och fördjupade analyser och förklaringar av RUC som 
företeelse. 

Avhandlingens fortsatta disposition  
Med detta, avhandlingens första kapitel har jag nu redogjort mot vilken 
bakgrund som RUC uppfattas som vetenskapligt intressant att studera. 
Avhandlingens teoretiska och metodologiska ram har också introducerats. 
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Avslutningsvis i detta inledande kapitel har syfte, frågeställningar och av-
gränsningar angivits. I kapitel 2 fördjupas den teoretiska och metodologis-
ka ram som introducerades här. Kapitel 3 utgör avhandlingens metodkapi-
tel, i vilket de fyra stegen kartlägga, konstruera, pröva och tillämpa kon-
kretiseras. Här anges vilka metoder, tillvägagångssätt, analyser och genom-
föranden som de fyra stegen har medfört. Därefter följer fem resultatkapi-
tel. I kapitel 4 presenteras kartläggningen ”Om RUC i statliga texter 1996-
2010. Denna kartläggning byggs upp utifrån tre tidsperioder: 1996, 1997-
2001 och 2002-2010. Kapitel 5 presenterar sedan den lägesbild av RUC 
senhösten 2012 som har skapats utifrån intervjuer med RUC-företrädare 
vid 22 lärosäten. I likhet med kapitel 5 bygger även kapitel 6 på intervjuer-
na av RUC-företrädarna, men nu utifrån andra frågor, bearbetningar och 
analyser av intervjuutskrifterna ifråga. I det sjätte kapitlet beskrivs fem 
idealtyper av RUC som samarbetspart till skolan. Kapitel 7 belyser därefter 
idealtyperna i förhållande till varandra. Det sker genom att synliggöra och 
problematisera de mer specifika innebörder som var och en av idealtyperna 
kan inrymma, dvs. implicerar konsekvenser för vad RUC i förlängningen 
ska, bör och kan vara. Slutligen används de konstruerade idealtyperna för 
att ”förklarande förstå” RUC som politisk företeelse 2012 mot bakgrund 
av RUC som en tidigare officiell-politisk företeelse i kapitel 8. I avhand-
lingens sista kapitel 9 förs en avslutande resultat- och metoddiskussion.  
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KAPITEL 2 

Teoretisk och metodologisk ram 
I föreliggande kapitel behandlas den teoretiska och metodologiska ramen 
som RUC kommer att analyseras utifrån. Ramen skapas med grund i Nan-
cy Frasers teori om behov och Max Webers idealtypsmetodologi. Inled-
ningsvis placeras behovsteorin och idealtypsmetodologin in i sitt respektive 
sammanhang, för att på så sätt påvisa hur jag förhåller mig övergripande 
till Frasers och Webers teoribildning.  

Nancy Frasers teori om behov formulerades under 1980- talet mot bak-
grund av hennes teoretiska och politiska intresse för amerikanska statliga 
välfärdsreformer som någonting mer än en omfördelning av ekonomisk 
ojämlikhet (Dahl, Stoltz & Willig 2004; Fraser & Bedford 2008; Nash & 
Bell 2007). I Frasers efterkommande verk görs en förskjutning från fokus 
på behov till sociala rättigheter och sedermera i termer av rättvisa. Under 
1990-talet och framåt utvecklar Fraser sina tankar om rättvisa med en 
modell som utgår från antagandet att om rättvisa ska uppnås, krävs både 
omfördelning (ekonomisk rättvisa) och erkännande (kulturell rättvisa) 
(Fraser 1996a; 2003a, b; 2004). Frasers tvådimensionella rättvisemodell 
kan förstås mot bakgrund av hennes syn på samhällets rättvisepolitik: att 
det under 1990-talet hade skett en förskjutning från omfördelning till ett 
allt för, enligt hennes tycke, ensidigt fokus på erkännande. I dialog med 
och som respons till sina kritiker (exempelvis Fraser 1996b; Fraser & 
Honneth 2003) utvecklar Fraser sin tvådimensionella rättvisemodell under 
2000-talet. Det sker genom att tillföra (politisk) representation som den 
tredje dimensionen av rättvisa (Dahl m fl. 2004; Fraser 2005; Fraser 2007; 
Nash & Bell 2004). Frasers fokus på representation (politisk rättvisa) kan 
förstås som ett kritiskt bidrag mot bakgrund av de samhälleliga utmaning-
ar och problem som hon identifierar, såsom globalisering, ökad neolibera-
lism och privatisering av välfärden (Fraser 2005; Fraser 2011; Fraser & 
Bedford 2008). Hon understryker betydelsen av att om rättvisa ska uppnås 
krävs det att underordnade grupper i samhället även finns representerade i 
de sammanhang där frågorna på den politiska dagordningen ramas in (Fra-
ser 2011; Nash & Bell 2007). Fraser uppger att en anledning till hennes 
fokusförskjutning från behov till rättigheter, bland annat beror på att det 
politiska talet om behov i allt för hög grad utgår från att se på individer 
och grupper som i behov av stöd och som passiva objekt. Till skillnad från 
behov anser hon att rättigheter istället implicerar ett aktivt subjekt (Fraser 
& Bedford 2008, s. 237-238). Fraser menar att hon över tid har intagit en 
mer observerande roll. Detta till skillnad från tidigare då hon gick in i 
”immediate practical questions” (Nash & Bell 2007, s. 74).  
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Frasers reflektioner om sin egen forskning har jag tagit i beaktande när 
hennes teori om behov görs till en teoretisk och analytisk ram för studiet 
av RUC. Här nedan kommer Frasers teori om behov från 1980-talet att 
vidareutvecklas och användas på ett sådant sätt att omfördelning, erkän-
nande och representation blir möjligt att diskutera utifrån hennes teori om 
behov. En sådan slags inläsning, i förhållande den behovsanalys som senare 
görs, introduceras i avhandlingens Avslutande diskussion (kapitel 9). No-
terbart är att i Frasers vidareutveckling av sin behovsteori, i termer av rätt-
visa, använder hon Webers tänkande kring status och klass9.  

Ett viktigt komplement till Nancy Fraser i avhandlingen har Max We-
bers idealtypsmetodologi varit.  

When someone complained to German polymath, Max Weber, that his 
writings were extremely difficult to read, he responded by asking why they 
should be easy to read when they were so difficult for him to write. Whether 
or not this quip actually came from Weber’s lips, it can be safely asserted 
that many of those who know of Weber’s writings have read commentaries 
on them rather than the original texts (Gregory 2007, s. 221).  

Att läsa och tro sig förstå Weber har, som antyds i citatet ovan, inte varit 
helt enkelt. Texterna av Weber är många och innefattar flera olika teman. 
Viss inläsning av sekundärlitteratur har gjorts för att försöka skapa en 
överblick av Webers tänkande, främst av texter i vilka hans metodologi 
behandlas. I sekundärlitteraturen, respektive recensioner av sekundärlitte-
ratur, framträder även en diskussion om, och oenighet kring, hur Webers 
verk som helhet, eller hur ett specifikt Weber-begrepp, ska/kan förstås och 
användas. Kritiska synpunkter som framkommer kan vara att för lite hän-
syn har tagits till att förstå Webers verk utifrån den samtid som denne 
levde inom, att ny information om Webers bakgrund gör att nya uttolk-

                                                      
 
 
9 En betraktelse som Fraser gör, och som är relevant för denna avhandling, det är 
om den teoretiska grunden till sin rättvisemodell, med bl. a. Webers klass och sta-
tus (Fraser 2003a, s. 96). Fraser uppmärksammar hur hon över tid har kommit att 
bli allt mer en ”weberian” (Dahl m. fl. 2004, s. 377-378). Med det avser hon att 
hennes dimensioner omfördelning, erkännande och representation bygger på/är 
jämförbara med Max Webers begrepp ”class”, ”status” och ”party” (Fraser 2007, 
s. 316, 337). Detta har inneburit en teoretisk fokusförskjutning över tid för Fraser 
från Marx klassbegrepp till Webers statusbegrepp (Fraser 2003a; Dahl m. fl. 2004, 
s. 377-378). I denna avhandling kommer jag inte gå in i någon begreppslig diskus-
sion om rättvisa i förhållande till weberianskt respektive fraserskt tänkande. I den-
na avhandling kommer jag främst att använda webers metodologiska tänkande om 
idealtyp.  
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ningar och även omtolkningar av Webers verk behöver göras, samt att 
dennes verk har använts på ett för eklektiskt sätt. Forskare som studerar 
eller recenserar sekundärlitteratur om Weber, påvisar att de sätt på vilka 
Webers verk uttolkas varierar, både över tid och mellan olika kontinenter 
(se exempelvis Allen 2004; Eliaeson 2002; Gane 2000, 2002, 2006; Isher-
Paul 2003; Kemple 2013; Swedberg 2003). Av särskild betydelse för denna 
avhandling har de delar ur den sekundära Weber-litteraturen varit som 
väljer att påvisa den aktualitet och potential för att förstå och analysera 
vår samtid som Webers tänkande fortfarande har idag (se exempelvis Gane 
2002; Eliaeson 2002; Antonio & Sica i Weber 2011/1949). En riktad läs-
ning har gjorts av de avsnitt där idealtyp som metodologi blir belyst i pri-
mär- och sekundärlitteratur. 

Utifrån Eliaesons (2002) redogörelser för olika sätt att närma sig Weber 
på, intar jag i denna avhandling en retrospektiv hållning till Webers, och 
även till Frasers, verk. Med det avses att Weber och Fraser uttolkas och 
används pragmatiskt. Min retrospektiva hållning till de ”lån” som jag gör 
från Weber balanseras med en viss ”historisk kontextualisering” (Eliaeson 
2002, s. 127-129) av dem. Detta görs för att i möjligaste mån undvika att 
uppfattas som en alltför eklektisk uttolkare av Weber. En retrospektiv 
hållning till Frasers behovsteori är av naturliga orsaker lättare att inta. 
Fraser är fortfarande verksam som teoretiker.  

En teori om behov 
Med utgångspunkt från Frasers teori om behov, och senare med Webers 
metodologi om idealtyper, utvecklas här nedan hur RUC som företeelse 
kommer att förstås och problematiseras teoretisk-analytiskt. Med grund i 
Frasers teori om behov utgör termen behov även en särskild analyskategori 
som avser att belysa hur behov inom/av RUC uttolkas och hanteras. De 
skilda behovsuttolkningarna ses i avhandlingen som formerande för vad 
RUC som företeelsen ska, bör och kan vara i ”det sociala”10. De övriga två 
analyskategorierna som kommer att utvecklas här nedan är aktör respekti-
ve värde. Det sker genom att sammanföra Nancy Frasers tänkande med 
Max Webers. 

Tolkning och kamp i ”det sociala”  
Frasers distinktioner behovspolitik – behovstolkningens politik, och tunna 
– tjocka behovsteorier, utgör i avhandlingen övergripande teoretiska ut-

                                                      
 
 
10 Om ”det sociala”, se vidare under Tolkning och kamp i ”det sociala”.  
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gångspunkter för hur RUC som företeelse kommer att belysas och proble-
matiseras. I avhandlingen utgör själva distinktionen mellan behovspolitik 
och en behovstolkningens politik det väsentliga, snarare än den kontextua-
lisering och sedermera tillämpning som Fraser gör av sin behovsteori för 
att analysera och problematisera specifika frågor inom ramen för ameri-
kansk välfärdspolitik.  

Frasers teori om behov innebär i avhandlingen att kritiskt betrakta och 
analysera RUC utifrån en ”tjock” behovsteori om politik (Fraser 2003c, s. 
95-132). Med Frasers ”tjocka” behovsteori kan RUC som företeelse förstås 
som någonting mer än ett samverkansorgan som omfördelar och tillfreds-
ställer behov. De behov och uttolkningar av behov som hanteras inom/av 
RUC både formas av och formar vad RUC som företeelse ska, bör och kan 
vara. RUC kan förstås som ett samverkansorgan som oundvikligen svarar 
upp mot och hanterar vissa behov, dvs. vissa uttolkningar av behov, men 
inte andra. 

Med en ”tjock” behovsteori betonas att all behovspolitik inrymmer 
moment av tolkning, dvs. innebär en ”behovstolkningens politik”. Fraser 
vill förskjuta fokus från fördelning av behovstillfredsställelse till tolkningar 
av behov för att betona att det alltid är vissa behov framför andra behov 
som blir politiskt intressanta. Huruvida vissa behov utbildnings- och 
forskningspolitiskt skulle vara mer intressanta än andra, är inte något som 
kan härledas à priori. Fraser antar istället att: “[…] [N]eeds are irreducibly 
interpretive and that need interpretations are in principle contestable” 
(Fraser 1989b, s.160).  

Enligt Fraser innebär däremot politik om behov i välfärdsstatliga sam-
hällen vanligen om vad hon benämner behovspolitik. Med behovspolitik 
avses en fokus på vad det är för behov som ska fördelas och tillfredsställas, 
hur dessa behov ska fördelas och tillfredsställas samt vilka som ska fördela 
och tillfredsställa dessa behov. En sådan politik om behov menar Fraser 
utgår från tunna behovsteorier. En ”tunn” behovsteori leder till att just 
förstå behov som på förhand givna, som naturliga. En behovspolitik ut-
ifrån tunna behovsteorier sätter fokus enbart på huruvida behovstillfreds-
ställelse kommer att ske eller ej. Den inrymmer diskussioner om hur för-
delningen av behovstillfredsställelse ska ske, men där själva tolkningen av 
behov inte blir problematiserad. Fraser relaterar de sätt som frågan om 
fördelning av behovstillfredsställelse blir diskuterad på till utformningen av 
behovens tolkningssammanhang. Fraser menar att skiljelinjen mellan vilka 
behov som ska anses politiska respektive opolitiska kan vara upphovet till 
själva konflikten (Fraser 2003c s. 99; Fraser 1989b, s. 145). ”Tunna” be-
hovsteorier, dvs. behovspolitik i sedvanlig bemärkelse, uppmärksammar 
följaktligen inte sammanhangen i vilka behovsuttolkningar sker och hur 
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dessa kan begränsa och möjliggöra olika behov och sätt att tala om be-
hov11.  

Inom ramen för en behovspolitik kan RUC uppfattas som ett samver-
kansorgan som behövs för att kunna fördela och tillfredsställa olika behov. 
Den centrala frågan i en behovspolitik blir i så fall hur behovstillfredsstäl-
lelsen inom/av RUC ska fördelas och av vem eller vilka. Detta sker då utan 
någon närmare problematisering av RUC och det sammanhang inom vilket 
ett enskilt RUC alternativt RUC som nationell företeelse finns inom.  

Att använda en ”tjock” behovsteori istället för en ”tunn”, innebär, ut-
ifrån Fraser, att förhålla sig till de tal om och diskussioner som florerar i 
dagens välfärdssamhällen, i denna avhandling specifikt om RUC, på ett 
mer kritiskt sätt. En analys av RUC som företeelse utifrån Frasers behovs-
teori kommer att innebära fokus på (Fraser 2003c, s. 99): 
 

 Behovens tolkningsdimension och att den är politiskt omstridd. Det 
är inte bara frågor om fördelning av behovstillfredsställelse som är 
föremål för konflikt i välfärdsstatliga samhällen.  

 Vems röster, vilka perspektiv och vems intressen som tolkningar av 
behov utgår från. 

 Hur och med vilka medel som de ”tal om” behov blir skapade och 
sker på. 

 Var i samhället som rådande behovstolkningar blir skapade samt 
hur relationerna mellan uttolkare ser ut.  

 
Med denna förskjutning i fokus, från behovstillfredsställelse till tolkningar 
av behov, lyfter Fraser fram att även fördelning av behovstillfredsställelse 
inbegriper tolkning och konkurrens. Diskussioner om fördelning av be-
hovstillfredsställelse föregås av stridigheter om vilken eller vilka behovs-
tolkningar som ska gälla. Detta innebär att för att förstå RUC som förete-
else handlar det om att närmare studera vad det är för slags behovstolk-

                                                      
 
 
11 Termen ”talet om” används i en allmän bemärkelse i avhandlingen. En av hu-
vudpoängerna med Fraser teori om behov är att hon vill göra en förskjutning från 
behov till talet om behov. I avhandlingen används termen ”talet om” utifrån Fra-
sers teori om behov. ”Talet om” avser i avhandlingen att indikera att vad som 
benämns, beskrivs, diskuteras etc. i termer av behov, inte ska tas för givet. Termen 
”talet om”, ges inte i avhandlingen någon central eller språkligt filosofisk betydelse 
eller funktion. Detta kan jämföras med Rorty (1967/1992) där den så kallade 
språkliga vändningen blir belyst och problematiserad. Intresset i avhandlingen är 
inte riktat mot språket i sig.  



28 I LENA  ÖIJEN  Samverkan lärosäte – skola: en studie av RUC som samarbetspart 
 
 
 

ningar som skapar RUC som samverkansorgan, samarbetspart etc. Det 
handlar också om att uppmärksamma hur behovstolkningarna språklig-
görs och behovstolkningarnas avsändare, dvs. behovsuttolkarna samt de 
makt- och intresseförhållanden som finns mellan dessa.  

Med Frasers behovsteori motiveras och begränsas även var studiet av 
tolkningskamper rörande RUC ska ske och med det indirekt en ram för 
vilka tolkningskamper som ska studeras. I fokus är de stridigheter och 
tolkningskamper som sker om RUC mellan olika behovsuttolkare, i vad 
Fraser benämner som ”det sociala” 12 (Fraser 2003c, s. 109). ”Det sociala” 
innebär ett offentligt rum där behov, vilka tidigare kan ha ansetts som 
privata eller ekonomiska behov/spörsmål, kan bli tolkade och kommunice-
rade som politiska. Med politiska13 behov avses att behov nu blir offentliga 
för granskning och dispyt (Fraser 2003c, s. 109-112). Det är när ett behov 
träder in i ”det sociala” som det blir intressant utifrån Fraser (Fraser 
1989b, s. 160).  

[T]he emergence of needs from the ‘private’ into the social is a generally 
positive development, since such needs thereby lose their illusory aura of 
naturalness as their interpretations become subject to critique and contesta-
tion. [---] (Fraser 1989b, s. 160).  

                                                      
 
 
12 Som jag uppfattar det blir ”det sociala” inget centralt begrepp för Fraser i hennes 
senare tänkande om rättvisa. På det sätt som jag kommer att ”låna” Frasers ”det 
sociala” som teoretiskt begrepp på, frikopplar jag detta begrepp från hennes reso-
nemang om amerikanska välfärdsstatliga reformer och genus (se Fraser 1989b). 
Behållningen med ”det sociala” för denna avhandling är att teoretiskt anta ”det 
sociala” som ett offentligt rum där olika statliga uttolkningar av behov, och även 
olika staters uttolkningar av ett behov kan mötas. ”Det sociala” inrymmer lokala, 
regionala, statliga, nationella och transnationella uttolkningar av behov där uttol-
karna kan representera såväl organisationer, institutioner och sociala rörelser. 
Denna förståelse av ”det sociala” uppfattar jag skulle kunna inrymmas i Frasers 
resonemang i Nash & Bell (2007) om rättvisa som representation. Där lyfter Fraser 
fram politik, dels som den informella politiken som är lokaliserad i det civila sam-
hället, dels som en andra formell och institutionaliserad variant lokaliserad i staten 
(se Nash & Bell, 2007, s. 82).  
13 Med politisk respektive officiell-politisk impliceras två skilda sätt att hantera 
RUC som företeelse på. Med RUC som officiell-politisk företeelse riktas intresset på 
RUC som en företeelse i ”det sociala” som är statligt sanktionerad. När benäm-
ningen RUC som nationell företeelse används i avhandlingen då avser det ”RUC 
som helhet” i motsats till intresset för ”enskilda RUC i sig”. RUC som nationell 
företeelse innebär således ingen teoretisk-analytisk distinktion.  
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Nyss nämnda skrivning om ”the ’private’ into the social” har i denna av-
handling valts att förstås i en språkdräkt som troligtvis är mer förenlig med 
Frasers skrivningar idag, än de på 1980-talet. Ovanstående citat utgör även 
ett exempel på ett avsnitt som har lett till att Frasers begreppsapparat ”det 
sociala”, ”ekonomiska behov”, ”det privata” etc. har omtolkats och vida-
reutvecklats av mig. I avhandlingen uppmärksammas med ”det sociala” 
hur olika behov formuleras som ekonomiska, administrativa, kulturella 
etc. Behov som tidigare uppfattats som privata eller personliga kan därmed 
också träda in i, och ut ur, ”det sociala”14. Med andra ord, behov som 
tidigare har avfärdats eller försvarats som behov som är ”för privata” eller 
”för personliga” att behandla offentligt, dvs. inom ramen för ”det sociala”, 
blir extra intressanta i frasersk bemärkelse. Detta eftersom inga behov 
förstås som ”privata” eller ”personliga” à priori. När sådana behov ham-
nar i ”det sociala” kan de problematiseras och begripas i förhållande till 
samhälleliga strukturer. Behoven ses då utifrån Frasers teori om behov som 
någonting mer, eller som någonting annat, än en personlig eller individuell 
angelägenhet.  

”Det sociala” blir således hos Fraser en arena där en pluralitet av kon-
kurrerande behovstolkningar kan mötas. Det är här olika behovsuttolkare 
kämpar om vilka tidigare icke-politiska behov som ska övergå till att bli de 
politiskt viktiga, men även för att en riktning åt andra hållet ska komma 
till stånd. ”Det sociala” kännetecknas således av konflikt och kamp:  

[T]he social is by definition a terrain of contestation. It is a space in which 
conflicts among rival interpretations of people needs are played out. “In” 
the social, then, one would expect to find a plurality of competing ways of 
talking about needs. [---] (Fraser 1989b, s. 157). 

Utifrån Frasers resonemang innebär det att när ett behov hamnar inom den 
statliga utbildningspolitiska apparaten har det blivit av officiell-politiskt 
intresse, men därmed inte sagt att dess uttolkare kan ”slå sig till ro” i ”det 
sociala”. Tolkningskamperna kan istället handla om hur behovet ska se ut 

                                                      
 
 
14 I denna avhandling används inte Frasers ”det sociala” för att teoretiskt förstå 
eller studera själva förflyttningen av behov in i ”det sociala”. Det teoretiska intres-
santa med Fraser är betoningen på att förflyttningen av ett behov in i ”det sociala” 
innebär att möjligheten nu finns för offentlig granskning och dispyt. I denna av-
handling är de uttolkningskamper av RUC i ”det sociala” som jag avser att rikta 
uppmärksamheten på.  
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när det blir ett officiell-politiskt behov (Fraser 1989b, s. 158; Fraser 2003c, 
110-111)15.  

Med Fraser förstås således behov varken som entydiga eller som enkelt 
avgränsbara samt att talet om behov sker i pluralis. Det förekommer ett 
flertal olika sätt på vilka man talar om behoven och Fraser menar att dessa 
olika sätt sannolikt samspelar i polemik med varandra. Genom att utforska 
detta samspel kan vi analysera vilka möjligheter och hinder som det skapar 
för att (nya) sociala rörelser, som feminismen, ska kunna påverka samhäl-
let och förändra det (se Fraser 2003c, s. 96-97). På det sätt som ett behov 
kommer till uttryck som ett officiell-politiskt legitimt sådant, innebär det 
oundvikligen att de nuvarande behovstolkningarna hela tiden måste förhål-
la sig till andra gruppers behovstolkningar. Skilda behovstolkningar om 
RUC kan ses som ”internt dialogiserade” till andra behovstolkningar:  

[---] Thus, the means of interpretation and communication are not all of a 
piece. [...] but rather a heterogeneous, polyglot field of diverse possibilities 
and alternatives. [---] Particular claims about needs are ”internally dialo-
gized”; implicitly they evoke resonances of competing need interpretations. 
They therefore allude to conflict of need interpretations (Fraser 1989a, s. 
295) 

Denna dialogisering sker således med behovstolkningar som förstärker 
konsensus kring ett behov eller om RUC som företeelse ifråga, men också 
genom att behovstolkningarna, mer eller mindre uttalat, är relaterade till 
konkurrerande, underordnade behovstolkningar. Beroende av hur olika 
behovsuttolkningar blir, relaterade till varandra, kan de innebära olika 
möjligheter och hinder, dvs. konsekvenser för hur t. ex. RUC som företeel-
se kan påverka och förändra institutioner som skola och lärosäte, ”sam-
verkan lärosäte – skola”, ”skolsamverkan” osv.  

I avhandlingen kommer beteckningen ”polemiskt samspel” användas 
som sammanfattande term för denna ”interna dialogisering” mellan ut-

                                                      
 
 
15 Jag antar inte att när en företeelse ges statlig legitimitet, så har det med nödvän-
dighet föregåtts av diskussioner och dispyter om företeelsen ifråga i en bredd av 
andra offentligheter i ”det sociala” (jfr med Fraser 1989). Faktorer som sociala 
medier, förfaringssätt vid statliga utredningar, framväxandet av lobbyorganisatio-
ner etc. kan innebära att Frasers (1989) beskrivning av denna process från politisk 
till officiell-politisk inte längre är teoretisk-analytisk tillämpbar och giltig på samti-
da, nationella eller utbildningspolitiska förhållanden. Då denna avhandling inte 
handlar om behov som vanligtvis karaktäriseras som ”privata”, kommer jag inte 
göra någon närmare belysning av nyss nämnda problematik om uttolkningar av 
behov, analytiskt sett, ”i” respektive ”utanför” ”det sociala”. 
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tolkningar och dess uttolkare som här ovan har beskrivits. Uttrycket ”po-
lemiskt samspel” uppmärksammar, menar jag, på ett bra sätt att uttolk-
ningar eller uttolkare, vid första anblicken kan uppfattas harmoniera med 
varandra utifrån gemensamma intressen16. En mer systematisk och djupare 
analys kan dock förtydliga att de överordnade uttolkningarna värdemässigt 
är oförenliga med varandra, vilka implicerar olika bedömningar av och 
konsekvenser för RUC.  

Fortsättningsvis kommer Frasers teori om behov att användas på två 
sätt. Det första innebär att teoretiskt förstå och att analysera hur RUC 
formeras som en officiell-politisk (dvs. statlig) företeelse i ”det sociala” 
samt på vilka grunder RUC upphör som en sådan företeelse i ”det sociala”. 
Med det kommer RUC att förstås som en företeelse som över tid i ”det 
sociala” har tillskrivits skiftande statlig (officiell-politisk) respektive natio-
nell (politisk) legitimitet. Det andra sättet innebär att studera RUC som en 
mångtydig företeelse som formeras i ”det sociala” genom att skilda uttolk-
ningar/tal om behov florerar och polemiskt samspelar med varandra. Dessa 
tolkningskamper formerar vad RUC ska, bör och kan vara.  

Frasers behovsteori tillsammans med Webers idealtypsmetodologi inne-
bär för denna avhandling ett sätt att belysa, analysera och diskutera skilda 
uttolkningar av RUC med utgångspunkt i kamp och tolkning mellan aktö-
rer om behov och värden i ”det sociala”. Detta leder mig vidare till att 
precisera avhandlingens analyskategorier behov, aktör respektive värde. 

Behov 
Analyskategorin behov kommer i avhandlingen att innefattas i en ”behovs-
analys” i form av tre moment. Samtliga tre moment utgår från att den 
heterogenitet som finns mellan olika deltagare i samhället, välfärdssamhäl-
lets flerstämmiga karaktär, leder till en kamp mellan olika behovstolkning-
ar (se Fraser 2003c, s. 100-104). Fraser betonar dock att de tre momenten i 
praktiken är sammanvävda med varandra men skiljs åt analytiskt (Fraser 
1989b, s. 158; Fraser 2003c, s. 100): 
 

                                                      
 
 
16 Max Weber har också ett resonemang om begreppet kamp (”struggle”) (se We-
ber 1962, s. 85-89) där han skiljer med den fysiska kampen och en mer ”peaceful” 
(Ibid, s. 85) sådan. Jag har i denna avhandling inte gjort några närmare jämförelse 
mellan Webers och Frasers innebörder av ”struggle”. I denna avhandling förstås 
kamp och polemiskt samspel i ”det sociala” utifrån Frasers teori om behov.  
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 Legitimering av behov: Momentet då vissa behov framför andra be-
hov etableras, bestrids alternativt upphör att vara eller utvecklas till 
att bli politiskt legitima behov i ett samhälle.  

 Definition av behovstolkningens innehåll: Momentet då vissa be-
hovstolkningar vinner framför andra behovstolkningar. De segran-
de behovsuttolkarna får tolkningsföreträdet att bestämma de tolk-
ningar som ska tillfredsställa de behov och behovskrav som anses 
som politiskt eller icke-politiska legitima (att ställa). Detta moment 
belyser vad som ska definiera behovet och vem som ska göra det.  

 Tillfredsställelsen av behov: Momentet som omfattar stridigheter 
avseende hur de politiskt legitimerade och definierade, alternativt 
privata behoven ska uppfyllas, eller huruvida denna behovstillfreds-
ställelse ska avvisas. 

 
Kännetecknande för det första momentet av tolkningsstrid är att själva 
termen behov (eller termen RUC) används utan någon precisering av vad 
det innebär för eller av de olika deltagarna. Fraser menar att denna process 
att, bland de behov som finns särskilja dem i termer av bl. a. politisk-
legitima respektive privata, i sig, är tillräcklig för att stridigheter ska uppstå 
(Fraser 2003c, s. 105). Fokus för behovsuttolkare i detta moment är att 
antingen få ”sitt” behov placerat eller avlägsnat från den politiska agendan 
alternativt få utrymme att kritisera ”andras” behov. I det andra momentet 
gäller striden behovstolkningarnas innehåll, vad ett behov är och ska inne-
bära. Det tredje momentet handlar om fördelningen av behovstillfredsstäl-
lelse, dvs. vad Fraser menar att ”behovspolitik” vanligen handlar om (Ibid, 
s. 97).  

Med en förskjutning i fokus från en fördelning av behovstillfredsställelse 
till tolkningar av behov blir det alltså inte längre intressant att (enbart) 
diskutera eller analysera, exempelvis hur utbildnings- och forskningspoli-
tiska frågor ska tillfredsställas. Dessa tre moment innebär således även en 
analys av hur de behov, som förväntas bli tillfredsställda alternativt om-
fördelade, ska definieras och legitimeras i ”det sociala”.  

De tre analytiska momenten inrymmer maktkamper och konflikter om 
RUC som idé, verksamhet, organisation osv. Det kan handla om huruvida 
det överhuvudtaget är rättmätigt att hävda att det finns ett behov av RUC, 
och i så fall vad RUC ska legitimera, definiera och tillfredsställa. Vidare 
innebär en behovsanalys av RUC, utifrån de tre momenten, att synliggöra 
vilket moment olika behovsuttolkare fokuserar eller inte fokuserar och vad 
de då innefattar, samt vilken roll olika röster och behovstolkningar har för 
vad RUC kan, bör eller ska vara (jfr med Fraser 2003c, s. 99).  
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Ett ytterligare sätt att analysera behov är hur dessa olika tal om RUC 
byggs upp med olika behovskrav. Förutom att förstå och tänka kring RUC 
som företeelse genom att uppmärksamma tolkningar av behov, innebär 
även Frasers teori om behov att analysera hur RUC som företeelse formu-
leras, dvs. definieras och legitimeras, i form av olika behovskrav. Känne-
tecknande för samhällsdiskussioner om behov är, utifrån Fraser, att behov 
kommer till uttryck som krav, dvs. som behovskrav. Dessa behovskrav kan 
formuleras både implicit och explicit. Behovskravens struktur beskrivs, 
enligt Fraser, vanligen i form av att ”A behöver x för att y” (Fraser 2003c, 
s. 97-98). Utifrån denna behovskravsstruktur vill jag här förtydliga att med 
denna avhandlings öppna ingång till RUC som företeelse, kan termen RUC 
inta platsen A, lika väl som x och y: 
 

 RUC behöver x för att y…  
 A behöver RUC för att y…  
 A behöver x för att RUC…  

 
Detta innebär att RUC som företeelse kan definieras, legitimeras och till-
fredsställas utifrån olika behovskrav. Behovskraven blir möjliga att kombi-
nera i ett flertal olika behovskravskedjor, vilka tillsammans definierar och 
legitimerar RUC ifråga. Konsekvenserna av dessa sammankopplingar av 
”för att”-kedjor är något som Fraser finner intressanta att studera närmare 
då behov och själva uttolkningarna av behoven är föremål för politiska 
strider (Fraser 2003c, s. 99). Graden av politiska stridigheter kan utifrån 
Fraser hänföras till hur behovskraven formuleras. Behovskrav kan vara 
generella respektive specifika till sin karaktär. De generella behovskraven 
hänför Fraser till ”tunna” behov, medan de specifika behovskraven hän-
förs till ”tjocka behov” (se Fraser 2003c, s. 97-103). Fraser menar att kän-
netecknande för talet om ”tunna” behov är att dessa krav är generella till 
sin karaktär. De krav som ställs avseende ”tunna” behov är något de med-
verkande i politiska samtal är eniga om, dvs. det råder konsensus om. Be-
hovens relationella struktur, förhållandet mellan A, x och y, blir då med 
”tunna” behov ej problematiserad eller ens uppmärksammad som proble-
matisk. Fraser implicerar med termen allmänna behovskrav att det är de 
behovskrav som blir uttryckta i övergripande termer som tenderar att ska-
pa enighet bland behovsuttolkarna. Allmänna behovskrav ökar sannolikhe-
ten att krav på klargöranden om rimligheten och riktigheten gällande be-
hov och behovskrav inte ställs (jfr Fraser 1989a, s. 293).  

Till de ”tjocka” behoven hör istället de behov som uppfattas som poli-
tiskt diskutabla. De blir föremål för politisk oenighet. Kännetecknande för 
”tjocka” behov är då att de krav som ställs är/uppfattas som mer specifika 
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och skapar (därmed) politiska konflikter (se Fraser 2003c, s. 97-98). All-
männa behovskrav har således större förutsättningar, till skillnad från spe-
cifika behovskrav, att skapa en enighet om vad som ska definieras och/eller 
legitimeras i en välfärdspolitisk diskussion om behov. Konsensus eller kon-
flikt kring behov handlar om i vilken grad behovskravens entydighet bibe-
hålls eller luckras upp. När behovskravens relationella karaktär inte ifråga-
sätts kan en entydighet skapas om vad som ska definiera och legitimera ett 
behov, dvs. det finns en konsensus kring vem som behöver något, vad den 
behöver och varför. Ett ifrågasättande av vad/hur, varför och för vem, dvs. 
av ”A behöver x för att y” leder till att behovskravens interna relationer 
börjar luckras upp. Huruvida ett behov uttryckt i termer av olika behovs-
krav kan bli föremål för konflikt eller konsensus beror således på, enligt 
Fraser, hur specifikt de deltagande diskuterar sina behov och därmed be-
hovskrav, men också i vilken grad det föreligger gemensamma grundanta-
ganden bland de parter som är med och diskuterar behovskrav och deras 
innehåll samt maktförhållandet dem emellan (Fraser 2003c, s. 98-99).  

I denna avhandling öppnar behovskravsstrukturen upp för att kunna 
förhålla sig till RUC utifrån tre infallsvinklar:  

 
 RUCs behov, dvs. vad RUC behöver. 
 Behovet av RUC, dvs. vad RUC definierar, legitimerar och till-

fredsställer för behov. 
 RUC som behov, dvs. vad som behöver definieras, legitimeras 

eller tillfredsställas för att RUC ska uttolkas som ett behov.  
 
Ytterligare ett sätt på vilket behovskravsstrukturen kommer att nyttjas i 
avhandlingen är att synliggöra hur allmänna behovskrav av/på RUC uttol-
kas på skilda specifika sätt och med det bygger upp RUC som en legitim 
och ”logisk” företeelse utifrån olika värden (se vidare under Värde).  

Sammanfattningsvis, i denna avhandling kommer analyskategorin behov 
att innebära att RUC, som företeelse, kritiskt granskas och att en analys 
genomförs av vilka behov som legitimeras, definieras och tillfredsställs 
samt vad dessa moment inrymmer respektive hur de hanteras inom/av 
RUC. Utifrån Frasers behovsteori impliceras att en analys av RUC som 
företeelse också kräver en kritisk granskning och problematisering utifrån 
vilka röster och grupper, i bemärkelsen skilda aktörer, som tillskrivs eller 
tillskriver sig rätten att uttolka vad RUC ska, bör och kan vara. Detta leder 
vidare till nästa analyskategori, aktör. 



LENA ÖIJEN Samverkan lärosäte – skola: en studie av RUC som samarbetspart I 35
 
 
 

Aktör 
Medan analyskategorin behov avser att uppmärksamma de skilda uttolk-
ningar av behov om/av/inom RUC som kommer till uttryck i ”det socia-
la”17, kommer kategorin aktör att innebära en analys av RUC som förete-
else utifrån vilka skilda grupper och röster som definieras och legitimeras 
som de centrala behovsuttolkarna för/inom/av RUC samt deras inbördes 
relationer. Nämnda två kategorier innebär således en analytisk skillnad 
mellan tolkning (kategori behov) och uttolkare (kategori aktör).  

Här nedan används Frasers resonemang om kamper mellan uttolkare. I 
denna avhandling kommer behovsuttolkare, till viss del via Webers värde-
begrepp, att benämnas aktörer. Aktörer i ”det sociala” kan företräda en 
grupp-, organisations- och nationell nivå. En aktörs behov, intresse och 
frågor kommer till uttryck via enskilda individer, utifrån individens roll 
som företrädare för en grupp, organisation, myndighet etc.  

Med avstamp från Frasers teori om behov kommer RUC att analyseras 
som en företeelse som formerar, och formeras av, konflikter, maktkamper 
och allianser mellan olika grupper av behovsuttolkare/diskussions-
deltagare, i bemärkelsen aktörer i ”det sociala”. Dessa behovsuttolknings-
kamper mellan aktörer i ”det sociala” sker genom att behov tillskrivs olika 
värdeladdningar (privata, ekonomiska etc.). Vissa behov beskrivs av Fraser 
som förrymda behov. Med det avses ”privata” respektive ”ekonomiska” 
behov som träder in i ”det sociala”; de är på rymmen från de grupper och 
tolkningssammanhang som har haft makten att tolka och definiera dessa 
behov som en icke- angelägenhet för samhället i stort, dvs. i bemärkelsen 
som något icke-politiskt. Genom att förrymda behov, dvs. behov som tidi-
gare har definierats och/eller legitimerats som icke-politiska behov, träder 
in i ”det sociala” kan dessa behov bli föremål för kamper mellan olika 
grupper (aktörer) om hur behoven ska uttolkas eller huruvida ett behov 
hör hemma i ”det sociala”. I ”det sociala” pågår även tolkningskamper 
som går åt motsatt håll. Grupper i samhället kan även föra en kamp om att 
re-privatisera ett behov som, för tillfället, har blivit accepterat som ett legi-
timt behov i ”det sociala” (Fraser 2003c, s. 103-112).  

De diskussioner om och tal om behov som kommer till stånd i ”det soci-
ala” om RUC, förs och företräds ju av någon eller några. Legitimiteten för 
                                                      
 
 
17 Utifrån Swedberg (2003) framkommer att med Weber aktörsbegrepp uppmärk-
sammas inte att en aktörs handlande är beroende av hur andra aktörer agerar 
(Swedberg 2003, s. 289). Detta ser jag blir en av huvudpoängerna med Frasers teori 
om behov. Kamp och uttolkning i ”det sociala” sker i polemiskt samspel mellan 
olika aktörer.  
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ett visst sätt att tala om behov, eller artikulerande av behovskrav, kan ses 
relaterad till vem som ger uttryck för behovet eller behovskravet ifråga. 
Vilka behov, tal om behov och vilka slags behovskrav som nyttjas och 
hörsammas, analyseras i avhandlingen med stöd från Fraser, i förhållande 
till den hierarkiska relation (överordning/underordning) som kommer till 
uttryck om eller mellan olika grupper av behovsuttolkare (aktörer) i ”det 
sociala”. Noterbart är dock att utifrån Frasers emancipatoriska anspråk, 
ska inte hierarkiska relationer ses som statiska, utan som möjliga att för-
ändra (Fraser 1989b; Fraser 2003c; Fraser 2004; Fraser 2011). Ett artiku-
lerande av allmänna behovskrav skulle exempelvis här kunna förstås som 
en strategi för den underordnade aktören, eller gruppen av aktörer, att få 
sin röst hörd och erkänd i diskussionen om ”sitt” behov, eller att få tillträ-
de till en diskussion rörande vissa behov, spörsmål etc. För den överordna-
de aktören kan artikulerandet av allmänna behovskrav vara en strategi för 
att få med andra aktörer i en inledande diskussion om ”sitt” eller ”deras” 
behov. En enighet kring ett behov skulle således kunna skapas eller upp-
rätthållas genom att medvetet nyttja behovskrav som är så allmänt hållna 
att behoven ifråga uppfattas som självklara eller harmlösa. 

De olika tolkningskamper som sker i ”det sociala” mellan olika grupper 
(aktörer) blir med Fraser en fråga både om vilka och vems behov som RUC 
ska hantera och hur dessa behov och behovsuttolkare ska definieras, legi-
timeras och tillfredsställas. Skilda uttolkningar av ett behov eller vem som 
är ”ägaren” av ett behov kan både förändra relationen mellan de centrala 
uttolkarna för/inom RUC och med det även uttolkningarna om vad RUC 
ska, bör och kan vara inklusive för vem/vilka. Denna kamp mellan olika 
grupper (aktörer) att få sitt behov att träda in i eller bort från ”det sociala” 
kan även komma att definieras, legitimeras och/eller tillfredsställas via 
RUC. För vissa grupper kan kamperna om att få sitt behov legitimerat, 
definierat och tillfredsställt i ”det sociala” på ett mer specifikt sätt också 
innebära att RUC som företeelse i något hänseende stärks och/eller kan 
(ut)nyttjas. Utifrån Frasers resonemang om ”det sociala” kan lärosäten, 
”RUC” i sig, skolmyndigheter, skolhuvudmän med flera utgöra några av 
de potentiella grupperingar/aktörer som strider respektive samver-
kar/samarbetar med varandra för att deras behov ska tillfredsställas ge-
nom/med/av RUC i ”det sociala”.  

Med Fraser uppmärksammas kamper och tolkningar av behov mellan 
olika grupperingar i ”det sociala”. Detta utgår från att det inom varje be-
hovsuttolkningsgrupp finns någon slags konsensus som karaktäriserar 
gruppen och dess deltagare ifråga om hur ett behov ska definieras, legiti-
meras och tillfredsställas.  
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Här ovan har Frasers uttryck som diskussionsdeltagare och grupp gjorts 
synonymt med avhandlingens analyskategori aktör. Med kategorin aktör 
vill jag även möjliggöra en analys som uppmärksammar och försöker för-
stå eventuella motsättningar i uttolkningar av RUC som företeelse i ”det 
sociala” som en enskild företrädare för en aktör kan ge uttryck för. För 
RUC, som företeelse, skulle det kunna innebära att enskilda företrädare för 
RUC nödvändigtvis inte, enbart, ger uttryck för gruppens eller organisatio-
nens uttolkningar av vad RUC ska, bör och kan vara. Utifrån en företräda-
res tidigare erfarenhet respektive sammanhang, kan gruppens eller organi-
sationens hållning till RUC som företeelse, och den personliga uppfattning-
en om RUC, skilja sig åt.  

Detta leder mig vidare till analyskategorin värde, vilken med Weber in-
nebär att värden och värdesystem i ”det sociala” är möjliga att belysa, 
analysera och diskutera via enskilda personers/företrädares handlanden, 
vilket i denna avhandling innebär utsagor och uttolkningar. 

Värde  
Med kategorin värde kommer jag att belysa, analysera och problematisera 
RUC som företeelse sett utifrån de skilda värden/värdesystem i ”det socia-
la” som kommer till uttryck vid uttolkningar av RUC. Kategorin värde 
lägger även grund för att kunna förstå hur skilda värden/värdesystem möj-
liggör att RUC definieras och legitimeras som en ”självklar” eller ”logisk 
företeelse” på olika sätt och för olika sammanhang i ”det sociala”.  

Införandet av termen värde från Weber innebär ett intresse för enskilda 
individers handlanden (Allen 2004, s. 70-72). Utifrån Frasers teori om 
behov inbegrips i ”handlande” skilda utsagor, uttolkningar, tal om och 
diskussioner om behov, RUC etc. Dessa handlanden av enskilda blir be-
gripliga i förhållande till deras vidare sammanhang i sin ”konkreta verklig-
het” (se citatet nedan), tillsammans med andra18.  

The type of social science in which we are interested is an empirical science 
of concrete reality (Wirklichkeitswissenschaft). Our aim is the understand-
ing of the characteristic uniqueness of the reality in which we move. We 
wish to understand on the one hand the relationships and the cultural signif-
icance of individual events in their contemporary manifestations and on the 

                                                      
 
 
18 Weber själv motsätter sig här att en ”individualistisk” metod sammanblandas 
med ett förespråkande av ”individualistiska värdesystem” (se Weber 1949/2011, s. 
18; Swedberg 2005, s. 166). 
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other the causes of their being historically so and not otherwise (Weber 
1949/2011 s. 72). 

Med Weber blir de historiska sammanhangen, inom vilka en individs be-
hovstolkningar, värden, krav etc. finns, viktiga för att förstå skeendet idag, 
dvs. för denna avhandling: RUC som nutida företeelse. Vidare, med We-
ber, förutsätts att de RUC-företrädare som blir intervjuade kommer att 
kunna ge uttryck för olika värderingar och tal om RUC. Men de värde-
ringar och val som individer ger uttryck för ska inte förstås som subjektiva 
i någon absolut bemärkelse, utan i förhållande till deras vidare samman-
hang.  

Sven Eliaeson menar att ”det intersubjektiva” är förenligt med Weber, 
trots att Weber ej själv hänvisar direkt till begreppet (Eliaeson 2002, s. 20). 
Intersubjektiviteten understryker, som jag förstår Eliaeson, att med Weber 
ska ett handlande i ”det sociala” förstås som orienterat mot gemensamma 
värden för en grupp, del av samhället etc. och som historiskt präglat. Den-
na ”orientering mot andra” och vad som utgör det meningsfulla för aktö-
ren, i bemärkelsen individen, med ett visst handlande i ”det sociala”, behö-
ver inte vid första anblicken vara synlig eller självklar. Av huvudintresse, 
med stöd från Weber, är snarare att handlande i Frasers ”det sociala” ger 
olika innebörder och kräver analyser i förhållande till dess sammanhang 
(jfr Eliaeson 2002, s. 43). Med Weber anges individers motiv och val som 
styrande för deras handlande, vilka ska analyseras i förhållande till de 
konkurrerande värdeskalor/värdesystem som finns i samhället. För var och 
en av de olika värdesystem som går att identifiera finns en ”ultimate value 
point” (Ibid, s. 56). Av intresse blir alltså de konkurrerande vär-
den/värdesystemen och deras ”ultimate value points” snarare än att försö-
ka rangordna värden/värdesystemen sett utifrån Webers syn på värde. So-
cialt handlande, blir i denna avhandling tolkat som ett intersubjektivt 
handlande, dvs. ett handlande som innebär en värdeorientering mot 
andra19.  

Värde, som avhandlingens tredje analyskategori, innebär att belysa och 
analysera skilda konkurrerande värden. Dessa kommer till uttryck mer 
eller mindre uttalat i samband med de tolkningar och kamper i ”det socia-
la” över tid, vilka är formerande för vad RUC ska, bör och kan vara. Vär-
den/värdesystem som enskilda personers utsagor och uttolkningar om RUC 

                                                      
 
 
19 Enligt Swedberg (2003) är Webers tankar kring ”orientation to others” allmänt 
sett inte uppmärksammad i sekundärlitteraturen om Weber (Swedberg 2003, s. 
294).   
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ger uttryck för, kommer att förstås och relateras till uttolkningar om RUC, 
såsom de kommer till uttryck över tid i statliga utbildningspolitiska sam-
manhang. Detta innebär analyser av uttolkningar om RUC i ”det sociala” 
men vid olika tidpunkter, i olika sammanhang och utifrån olika slags em-
piri. Webers intersubjektiva värdebegrepp uppfattar jag som möjligt att 
förena med Frasers intresse för uttolkningskamper i ”det sociala” mellan 
olika aktörer. Värdeorienteringen mot andra går att förstå som en interak-
tion där vissa aktörer görs till överordnade, medan andra blir underordna-
de. Beroende av de värden som aktörer, representerade av individer, orien-
terar sig mot kan de i olika hög grad harmoniera med det som i ”det socia-
la”, utifrån statliga intentioner, förväntas erkännas och legitimeras som de 
självklara behovsuttolkningarna respektive behovsuttolkarna. Här nedan 
kommer nu den idealtypiska metodologin för denna avhandling att utveck-
las. 

Idealtyp som metodologi 
I avhandlingen vill jag använda idealtyp som metodologi på ett sådant sätt 
att ett mer konkret användande av idealtyp kan utvecklas och prövas. Det-
ta uppfattar jag avviker från gängse sekundärlitteratur där Webers metodo-
logiska skrivningar om idealtyper uppmärksammas (se exempelvis Allen 
2004, s. 76-78; Aronovitch 2012; Mommsen 1989; s. 121-132; Runciman 
2013; Torr 2008). Detta konkreta sätt att använda idealtyper på är inte 
något sätt som Weber själv förordar (se exempelvis Weber 1968/1978, s. 
20-22; Weber 1977, s. 138-152). Detta till trots kommer jag i denna av-
handling att göra ett försök, eftersom jag ser det som ett möjligt sätt att 
skapa en ökad transparens mellan olika slags kvalitativa analyser av empi-
ri.  

Det centrala med weberiansk metodologi blir i denna avhandling att 
med hjälp av idealtyper av RUC inte bara förstå RUC som företeelse, utan 
också kunna förklara RUC som företeelse år 2012 mot bakgrund av dess 
historik. Med idealtyp som metodologi impliceras ett anspråk att vilja ska-
pa en ”rationell förståelse” (se Eliaeson 2002, s. 41-44; Swedberg 2005, s. 
242-243; Weber 1968/1978, s. 8) om ett fenomen. Med det antas att per-
soner vanligtvis vill framstå som rationellt handlande varelser för sin om-
givning (se Eliaeson 2002, s. 50). Webers syn på individ och samhälle in-
nebär att det mesta av mänskligt agerande antas som möjligt att förstå och 
i viss mån att förutsäga, i termer av att förklara, på ett icke-psykologiskt 
sätt (Eliaeson 2002, s. 36, 41-46). Detta i bemärkelsen att vi människor 
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strävar efter att uppnå saker och ting (Allen 2004, s. 75), eller lite annor-
lunda uttryckt, har behov20 som behöver tillfredsställas vilka kan förstås 
utifrån olika motiv, bevekelsegrunder (se Eliaeson 2002, s. 45). Vetenska-
pen kan dock inte nå kunskap om alla de olika värden (”meningar”) som 
en individ lägger i sitt sociala handlande. Men vetenskapen kan dock göra 
de värden/meningar som går att påvisa så tydliga som möjligt, i bemärkel-
sen bestyrkta (Swedberg 2005, s. 279-280).  

En idealtyp som metodologi innebär således inte anspråket att ”förkla-
rande förstå”21 allt mänskligt handlande. Styrkan, som jag uppfattar med 
idealtypsmetodologin, är just anspråket att vilja skapa en förklarande för-
ståelse av mänskligt handlande och därmed det objekt som studeras. För 
att få syn på sociala mönster, strukturer, krävs att man utgår från enskildas 
perspektiv på motiven och på handlanden för att genom tolkning förklara 
varför de enskilda agerar som de gör (se Swedberg 2005, s. 97). Jag gör här 
en tolkning av Webers rationella förståelse i förhållande till mänskligt 
handlande i enlighet med Hilliard Aronovitch (2012):  

So, and ideal-type says in effect: here is how agents of this or that kind in-
terpret their experience, ascribe meaning to various selected elements of it, 
orient themselves and act: or rather here is how all this is so in a way that 
best explains what these agents were actually thinking, seeking, and so on. 
At times this can result in bringing out a greater degree of logical consisten-
cy and coherence than the agents actually have in mind, but still somehow 
presuppose. At times, however, that may emerge is a rationally diminished 
or inverted version of their mode of thought and conduct (Aronovitch 2012, 
s. 362).  

Idealtypsmetodologin innebar, för Weber på sin tid, ett försök att skapa ett 
slags intersubjektiv objektivitet (se Eliaeson 2002, s. 58). Detta med ambi-
tionen att ge kultur-/samhällsvetenskaperna en högre grad av vetenskaplig-
het:  

By using precise methods to access the motives of other people we are able 
to understand why they acted as they did. [---] His [Webers] aim was to rid 
the Verstehen method of lazy, intuitive approach, which simply assumed 

                                                      
 
 
20 Noterbart är att Weber skiljer mellan behov och stimuli, där det sist nämnda 
förstås som någonting psykologiskt (Eliaeson hänvisar till Schneiders översättning 
av Weber-text, se Eliaeson 2000, s. 247; 2002, s. 45).  
21 “Explanatory understanding”, se Weber 1968/1978, s. 8. Sekundärlitteraturen 
använder även den tyska benämningen, ”Verstehen” (se exempelvis Allen 2004, s. 
72-73; Eliaeson 2002, s. 41; Parkin 2002, s. 19-27).  
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there was a natural empathy between individuals. He [Weber} wanted to 
lend it instead a ‘scientific’ rigour [---] (Allen 2004, s.73). 

Webers förespråkande för en förklarande förståelse kan förtydligas genom 
att ställa den i kontrast till en direkt observerande förståelse (Allen 2004, s. 
72-73, se Weber 1968/1978, s. 8-13). Med det sist nämnda avses en mer 
enkel förståelse av ett handlande, en företeelse, utifrån vad som direkt kan 
observeras. En direkt observerande förståelse skulle exempelvis kunna 
innefatta en viss typ av statistisk, ”faktamässig”, samvariation. Med en 
direkt observerande förståelse kan vi exempelvis få ett statistiskt belägg för 
att ett antal personer reagerar på samma sätt oavsett specifika skillnader i 
sammanhang. Men vi kan inte dra några slutsatser om ett så kallat ratio-
nellt handlande. Denna typ av direkt observerande förståelse bidrar inte på 
något sätt till att förstå varför detta antal personer reagerar på det sättet 
som de gör. För det är först när vi kan svara på frågan varför, som en för-
klarande förståelse kan komma till stånd. Att ”förklarande förstå” innebär 
således inte i denna avhandling att slå fast ett orsaks/verkan – samband 
eller en ”sanning”.  

Här ovan har jag introducerat avhandlingens idealtypsmetodologi ge-
nom att relatera den till utvalda delar av Webers tankar kring objektivitet 
och anspråket att vilja ”förklarande förstå” ett studerat fenomen. Här 
nedan kommer jag nu att redogöra för vad en idealtyp innebär; vad den 
skapar respektive skapas av.  

Idealtyp som analytisk konstruktion 
Eliaeson menar utifrån sin förståelse av Webers metodologi att, ”Its prag-
matic function and character is one of its instrumental assets” (Eliaeson 
2002, s. 49). Vad innebär då en idealtyp, enligt Weber? Vad är idealtypen 
konstruerade utifrån respektive av?  

An ideal type is formed by the one-sided accentuation of one or more points 
of view and by the synthesis of a great many diffuse, discrete, more or less 
present and occasionally absent concrete individual phenomena, which are 
arranged according to those one-sidedly emphasized viewpoints into a uni-
fied analytical construct (Gedankenbild). In its conceptual purity, this men-
tal construct (Gedankenbild) cannot be found empirically anywhere in reali-
ty. It is a utopia [---] (Weber 1949/2011, s. 90). 

Idealtypsmetodologin innebär ett induktivt förfaringssätt där man från ett 
empiriskt material skapar teoretiska konstruktioner av det studerade ob-
jektet i fråga, i denna avhandling av RUC. En idealtyp går med andra ord 
inte i sin helhet att finna i ”verkligheten”, däremot är idealtyper empiriskt 
grundade. En idealtyp byggs upp av komponenter som analyserats fram 
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som specifika och representativa för det belysta fenomenet. Genom att 
skapa olika idealtyper för ett och samma sociala fenomen, RUC i denna 
avhandling, kan man få en mer allsidig belysning av detsamma (se Eliaeson 
2002, s. 47).  

En idealtyp innebär således en analytisk konstruktion där människors 
motiv och kultur representeras, vilken innebär att vissa ”utsiktspunkter” 
framför andra betonas (Allen 2004, s. 77). Olika utsiktspunkter innebär att 
från empirin konstruera, förtydliga flera möjliga perspektiv och infalls-
vinklar av det studerade fenomenet ifråga. Idealtyp, som en analytisk kon-
struktion, och inte som en direkt avbildning av verkligheten, innefattar 
alltså ett anspråk på att studera fenomen ”one-sided”. Med det inbegrips 
att ett fenomen kan studeras utifrån en mängd olika utsiktspunkter. Fors-
karen behöver därför göra ett urval och välja hur fenomenet ska studeras 
”one-sided”. Detta innebär dock val som innefattar vissa värderingar (se 
Eliaeson 2002, s. 22). Dessa värderingar ska dock ses som särskiljda från 
forskarens egna värdeomdömen. Anspråket på objektivitet i forskningspro-
cessen när idealtyperna konstrueras, förutsätter att forskaren inte skapar 
idealtyper utifrån den egna normativa hållningen rörande det fenomen som 
studeras. 

[---] It is true that, in practice, the investigator frequently uses normatively 
”correctly” constructed ”ideal-types”. From the logical point of view, how-
ever, the normative “correctness” of these types is not essential. For the 
purpose of characterizing a specific attitude, the investigator may construct 
either an ideal-type which is identical with his own personal ethical norms, 
in this sense objectively “correct”, or one which ethically is thoroughly in 
conflict with his own normative attitudes; and he may then compare behav-
ior of the people being investigated with it. Or else he may construct an ide-
al-typical attitude of which he has neither positive nor negative evaluations. 
Normative “correctness” has no monopoly for such purposes. [---] Its [the 
ideal-type] function is the comparison with empirical reality in order to es-
tablish its divergences or similarities, to describe them with the most unam-
biguously intelligible concepts, and to understand and explain them causal-
ly. [---] (Weber 1949/2011, s. 43).  

Med det ideala, avses att idealtypen är ideal, sedd utifrån den utsiktspunkt 
som idealtypen avser att förtydliga. Med logiskt (logical) avses systema-
tiskt, sakligt och empiriskt grundat (se Turner 2009, s. 59). Utsiktspunkt 
avser följaktligen inte att synliggöra forskarens egna utsiktspunkter. De 
konstruerade idealtyperna ska åskådliggöra skilda utsiktspunkter som det 
studerade fenomenet kan förstås, uttolkas, utifrån. Idealtypsmetodologins 
anspråk på objektivitet innebär i denna avhandling en ambition att hålla 
isär forskarens värdeomdömen och idealtypernas värden. Det är inte det-
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samma som att säga att forskarens förförståelse och sammanhang inte 
spelar roll för vad som skapas (jfr Allen 2004, s.73, 75, Swedberg 2005, s. 
288, 179; Weber 1949/2011, s. 54).  

Då idealtyper innebär, så att säga, en överexponering av vissa aspekter, 
kan de idealtyper som skapas om en företeelse snarare ses som utopiska.  

[---] [T]he elementary duty of scientific self-control and the only way to 
avoid serious and foolish blunders requires a sharp, precise distinction be-
tween logically comparative analysis of reality by ideal-types in the logical 
sense and the value-judgment of reality based on the basis of ideals. An 
“ideal-type” in our sense, to repeat once more, has no connection at all with 
value-judgments, and it has nothing to do with any perfection other than a 
purely logical one. [---](Weber 1949/2011, s. 98-99). 

Avhandlingens idealtyper kommer att byggas upp av analyskategorierna 
behov, aktör och värden. Detta innebär att idealtyper kommer att konstru-
eras som ett resultat av vissa olika kombinationer mellan vär-
den/värdesystem, behov och aktörer. Varje idealtyp kan med Webers teori 
därmed synliggöra olika värdemässiga utsiktspunkter från vilka RUC som 
företeelse kan legitimeras och definieras. Varje idealtyp synliggör också 
vidare vilka aktörer som görs till mer överordnade än andra samt hur frå-
gan om behov definieras och legitimeras. En idealtyp är således en analy-
tisk konstruktion, en abstraktion, som är empiriskt grundad utifrån skilda 
uttolkningar av RUC.  

Since it is impossible to deny one´s presuppositions, because, without them, 
the social world would be meaningless, Weber, urged researchers to explicit-
ly acknowledge them and bring them into consciousness when they embark 
on their research. An ideal type therefore, starts its life in the presupposi-
tions of the researcher. These presuppositions are then further refined not 
through mere contemplation but through empirical investigation [---] (Torr 
2008, s. 152).  

En idealtyp blir någonting annat än en beskrivning av skilda uttolkningar 
av RUC. Idealtypen som analytisk konstruktion innebär att en renodling av 
uttolkningar sker för att förtydliga de mest karaktäristiska skillnaderna, de 
mest skilda varianterna av uttolkningar av RUC. En idealtyp skapar där-
med en idealbild av RUC i bemärkelsen att den inte finns i verkligheten. En 
idealtyp byggs upp av empiri till en abstraktion med den enskilda forska-
rens egna antaganden som oundvikligen påverkande faktorer på forsk-
ningsprocessen. Detta kräver en medvetenhet från forskarens sida så att 
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inte idealtyperna baseras på forskarens egna ideal, dvs. i denna avhandling 
mina egna värdeomdömen om vad RUC kan, bör eller ska vara22. En ideal-
typ ska vara strikt logiskt uppbyggd (Weber 1949/2011, s. 99).  

Idealtyp kommer i avhandlingen att utgöra den övergripande analyska-
tegorin som fylls med innehåll utifrån de analytiska underkategorierna 
behov, aktör och värde. Med dessa analytiska underkategorier kvalificeras 
idealtyp på ett sådant sätt att Frasers teori om behov blir den grundläggan-
de teoretiska inramningen för studiet av RUC.  

Idealtyp som analytiskt verktyg 
Här nedan avser jag att klargöra vad en idealtyp av RUC ska användas till 
i avhandlingen. 

Med bas i Frasers behovsteori respektive Webers idealtypsmetodologi 
betonas att uttolkningar, dvs. handlanden som sker, alltid är värdeladdade 
och perspektiverade. Med inspiration från Fraser, citerad här nedan, om 
bättre och sämre, och Weber, kommer de idealtyper som konstrueras att 
användas som analytiska verktyg för att belysa och problematisera vilka 
”bättre” (better) och ”sämre” (worse) uttolkningar av RUC som företeelse 
idealtyperna mer specifikt kan inrymma:  

I claim that we can distinguish better from worse interpretations of people´s 
needs. To say that needs are culturally constructed and discursively inter-
preted is not to say that any need interpretation is as good as any other. On 
the contrary, it is to underline the importance of an account of interpretative 
justification (Fraser 1989b, s. 181).  

Det ovanstående medför att de idealtyper som konstrueras avser att karak-
tärisera skilda ”RUC-logiker”. Med Frasers särskillnad mellan bättre och 
sämre behovstolkningar innebär en behovsanalys av RUC som företeelse 
att belysa, analysera och problematisera hur idealtypernas skilda RUC-
logiker, inrymmer olika fokus och specificeringar av vad RUC ska, bör och 
kan vara. Det innebär att med olika idealtyper inryms och rättfärdigas 
vissa alternativa fokus och specificeringar av handlanden men inte andra.  

Fraser menar att det är möjligt att skilja mellan bättre och sämre be-
hovstolkningar genom att bedöma behovstolkningarna utifrån olika slags 

                                                      
 
 
22 I avhandlingens avslutande metoddiskussion i kapitel nio kommer jag att kom-
mentera mer ingående den egna forskarrollens betydelse för avhandlingens forsk-
ningsprocess och resultat.  
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överväganden, som bör innefatta överväganden som dels berör behovs-
tolkningarnas procedur, dels behovstolkningarnas konsekvenser23: 

In general, procedural considerations dictate that, all other things being 
equal, the best need interpretations are those reached by means of commu-
nicative processes that most closely approximate ideals of democracy, equal-
ity and fairness (Fraser 1989b, s. 182). 

In general, consequentialist considerations dictate that, all other things being 
equal, the best need interpretations are those that do not disadvantage some 
groups vis-à-vis others (Fraser 1989b, s. 182).  

Med ”procedurmässiga överväganden” (procedural considerations) avser 
Fraser en bedömning av de sociala processer då de olika behovstolkningar-
na produceras. Med ”konsekvensmässiga överväganden” (consequentialist 
considerations) avser Fraser en bedömning av de resultat som olika behovs-
tolkningar innebär. Som jag väljer att förstå Fraser i denna avhandling 
utgår ”förklaringen av tolkningens försvarbarhet”, det vill säga på vilka 
grunder en behovstolkning kan hävdas vara bättre än någon annan, från 
ett antal generella värden för jämlikhet, demokrati och rättvisa, vilka be-
hovstolkningarna kan ställas mot (Fraser 2003c, s. 129-131).  

På det sätt som jag har låtit mig inspireras av Frasers resonemang om 
bättre respektive sämre tolkningar, kan det förstås mot bakgrund av We-
bers särskiljande mellan vad en forskare/forskning kan respektive bör utta-
la sig om (se Weber 1977, s. 100). Forskarens uppgift är inte att uttala sig 
om vad, i detta fall, RUC bör vara, vilken idealtyp som bör ledsaga sam-
verkan lärosäte – skola etc. Ett bör i denna avhandling komma följaktligen 
att återföras till sådana innebörder om RUC som inryms inom en eller flera 
idealtyper. Jag kommer inte i avhandlingen att försöka ge något svar på 
vad RUC bör vara genom någon rangordning av idealtyperna utifrån något 
”tunt” universellt begrepp som rättvisa. Svar på ”vad RUC ska, bör eller 
kan vara” kommer att hänvisas till de innebörder och konsekvenser som 
kan identifieras med respektive idealtyp. Avhandlingen kommer på så sätt 
inte att bidra med kunskap där värdesystem och idealtyper rangordnas, 
utan snarare synliggöra på vilka grunder vissa handlingar och deras värden 
rangordnas som mer eftersträvansvärda än andra; att via idealtyperna bely-
sa, analysera och problematisera hur ”RUC-logiker” implicerar olika kon-
                                                      
 
 
23 Utifrån Webers terminologi skulle även värdeomdömen, överväganden med Fra-
sers terminologi, kunna hanteras allmänt sett i termer av mål och medel (jfr Weber 
1977, s. 98-99). Procedurerna blir en fråga om att bedöma valda medel. Konse-
kvenserna blir synonyma med målen, dvs. tänkta eller reella ”utfall”.  
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sekvenser och procedurer. Frasers resonemang om bättre och sämre be-
hovstolkningar blir i denna avhandling ett sätt att förhålla sig till behovs-
tolkningarnas värdeorienterande dimension. Med idealtypsmetodologin 
blir det intressanta att studera hur vissa värden och handlanden konstitue-
ras som de ”försvarbara” och legitimerande för RUC som företeelse.  

Vissa handlingar, tolkningar, och värden etc. kan bedömas som de bästa 
och mer försvarbara än andra för att legitimera RUC, vilka kan inrymmas 
utifrån mer än en idealtyp. Andra handlingar, tolkningar, värden osv. ut-
ifrån en idealtyp, kan vara i direkt konflikt med andra innebörder som kan 
hänföras till andra idealtyper. Jag vill utifrån att ställa idealtyperna i för-
hållande till varandra, synliggöra idealtyperna som polemiskt samspelande. 
I förlängningen är förhoppningen att med sådana analyser bättre kunna 
använda idealtyperna som analytiska verktyg för att identifiera och pro-
blematisera de sociala mönster som legitimera RUC som företeelse, och 
med det också vad RUC ska, bör och kan vara år 2012.  

Att skapa och använda idealtyper 
I detta avslutande avsnitt beskrivs hur idealtyp som metodologi i olika 
skeden kommer att nyttjas utifrån fyra analytiska steg. Inspiration kommer 
från Ola Agevalls (1999) avslutande resonemang om Weber och idealtyper 
i tre steg:  

[---] We must be aware here that logically, if not practically, there are three 
different steps involved in working with “ideal types”. Each step can be sub-
jected to criticism. The first involves constructing the pure type. It is the ide-
al type in this sense that we see expressed in the set of characteristics used to 
constitute it. [---] The question whether it is valuable, whether it is some-
thing other than a mind game, can only be decided if it is related to how it is 
used. [---] Now, there are two senses of “using the ideal type as an hypothe-
sis”. It must, of course, be possible to place the ideal type in the empirical 
context we are interested in – either by finding it approximated in the em-
pirical material or by drawing on the way in which the actual empirical de-
viates from the ideal type. [--] But the ideal type is also a hypothesis in rela-
tion to the explanandum. If the ideal type is actually found in the empirical 
material, does it increase the objective possibility for the effect that we have 
in mind? This is presumably the sense Weber refers to when he says that the 
ideal type is not a hypothesis but that it can be used as one (Agevall 1999, s. 
239).  

Då Webers idealtypsmetodologin kombineras med Frasers behovsteori har 
jag lagt till ett första steg, vilket här nedan avser (1) kartlägga (se vidare i 
Kapitel Metod och genomförande).  
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1. Kartlägga det studerade fenomenet (dvs. RUC) i ”det sociala”. 
2. Konstruera idealtyper av RUC. 
3. Pröva idealtypernas användbarhet som analytiska verktyg.  
4. Tillämpa idealtyperna som analytiska verktyg för att ”förklarande 

förstå” det studerade fenomenet, dvs. RUC som politisk företeelse.  
 
Steg 1 innebär en kartläggning av talet om RUC i ”det sociala”. Detta görs 
i syfte att synliggöra sammanhang och situationer i ”det sociala” som RUC 
rimligen har formerats, orienterat sig mot, förväntats svara upp emot osv. 
Vidare kartläggs den historiska och nutida bakgrund som RUC som förete-
else och idealtyperna av RUC senare problematiserar respektive problema-
tiseras mot24.  

Med Steg 2 avses själva konstruktionen av idealtyperna25 som baseras på 
intervjuer av RUC-företrädare vid 22 lärosäten. Idealtyperna kommer som 
tidigare redogjorts för att byggas upp av de analytiska underkategorierna 
behov, aktör och värde.  

Steg 3 handlar om att idealtypernas innehåll och konstruktion giltig-
hetsprövas i förhållande till det empiriska sammanhang som de är skapade 
utifrån. I denna avhandling kommer det att innebära att pröva hur idealty-
perna förhåller sig internt till varandra. Vilken slags kunskap kan idealty-
per som analytiska verktyg, var och en för sig men även tillsammans, bidra 
med för att i förlängningen kunna förstå och förklara RUC som företeelse? 
Vidare kommer detta prövande att innebära en fokus på idealtyperna i sig 
genom att undersöka vilka mer specifika innebörder som varje idealtyp kan 
inrymma26. Förutom att skapa olika idealtyper innebär det även att belysa, 
analysera och problematisera hur idealtyperna samspelar polemiskt.  

Slutligen, det fjärde steget innebär att jag inte längre kommer att fokuse-
ra idealtyperna i sig. Steget avser att ”förklarande förstå” RUC som poli-
tisk företeelse mot bakgrund av ett föränderligt utbildnings- och högskole-
politiskt sammanhang. Med det prövas indirekt i vilken mån kartläggning-
en av RUC, konstruerade idealtyper av RUC samt prövandet av idealty-
perna som analytiska verktyg, kan nyttjas för att problematisera och för-
klara det undersökta sociala fenomenet, dvs. RUC27. 

                                                      
 
 
24 Se fråga 1 och 2 under Syfte och frågeställningar, kapitel 1.  
25 Se fråga 3 under Syfte och frågeställningar, kapitel 1.  
26 Se fråga 4 under Syfte och frågeställningar, kapitel 1.  
27 Se fråga 5 under Syfte och frågeställningar, kapitel 1.  
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Med ovanstående fyra steg föreslås vad en förklarande förståelse á la 
Weber skulle kunna innefatta. Avhängigt för hur väl en förklarande förstå-
else kan komma till stånd torde vara hur tillförlitliga, giltiga och använd-
bara idealtyper av RUC uppfattas vara av läsare av denna avhandling.  

Betydelse för fortsatt avhandling 
En viktig övergripande utgångspunkt med avhandlingens teoretiska och 
metodologiska ram är att vad RUC kan, ska eller bör vara inte är ”givet” 
eller självklart á priori, utan kan analyseras och förklaras som ”logiskt” i 
förhållande till de perspektiv (värden), allianser av aktörer och utbild-
ningspolitiska sammanhang och andra överväganden, t. ex. rättvisa, som 
RUC som företeelse legitimeras och definieras av.  

I denna avhandling har Frasers teori om behov och Webers idealtyp som 
metodologi sammanförts på ett sådant sätt att de har utmynnat i ett antal 
teoretiskt respektive analytiskt användbara begrepp. Med nedanstående 
figur åskådliggörs hur idealtyp som övergripande analyskategori kvalifice-
ras med hjälp av de analytiska underkategorierna behov, aktör och värde.  

 Figur 2. Idealtyper som uppbyggda av relationer mellan behov, aktörer och vär-
den. 

Den teoretiska och metodologiska ramen som har upparbetats i detta kapi-
tel, genom att föra samman Frasers teori om behov med Webers ideal-
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typsmetodologi beskriver en studie av RUC i fyra steg. Stegen kartlägga 
RUC, konstruera idealtyper av RUC, pröva idealtyperna av RUC som ana-
lytiska verktyg respektive att tillämpa idealtyperna för att ”förklarande 
förstå” RUC som företeelse, innebär olika val av empiriska underlag, bear-
betning, analyser etc. I nästa kapitel kommer avhandlingens metod och 
genomförande att redogöras med utgångspunkt från dessa fyra metodolo-
giskt och analytiskt skilda steg. Fortsättningsvis i avhandlingen kommer de 
fyra stegen att sammanfattande benämnas som idealtypiska steg. 
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KAPITEL 3 

Metod och genomförande 
I detta kapitel behandlas avhandlingsstudiens metodiska delar rörande 
empiri, bearbetning och analys samt presentation av resultat. Avhandling-
ens kvalitativt inriktade metodansats kommer att beskrivas utifrån tidigare 
presenterade steg: kartlägga (Steg 1), konstruera (Steg 2), pröva (Steg 3) 
samt tillämpa (Steg 4). Dessa steg, med grund i Webers idealtypsmetodolo-
gi, har varit värdefulla för att skapa en analytisk progression som undviker 
ett så kallat ”hyperkritiskt” (se Alvesson & Deetz 2000, s.184) förhåll-
ningssätt till den empiri som studeras. Med ”hyperkritiskt förhållningssätt” 
avser här att kritisera, antingen utifrån egna övertygelser eller en viss teo-
risk-analytisk ram, en företeelse utan att först klargöra den egna bilden av 
företeelsen eller av det underlag om företeelsen som kritiseras utifrån (jfr 
Ibid, s. 182).  

Nancy Fraser har bidragit med ett särskilt samhällsvetenskapligt kritiskt 
förhållningssätt. Det har inneburit att RUC har betraktas som en företeelse 
som formeras av kamper mellan skilda behovsuttolkare/uttolkningar i spe-
cifika sammanhang. Analysen av dessa kamper har skett med hjälp av be-
grepp som underordning och överordning respektive bättre och sämre be-
hovstolkningar. Med inspiration från Fraser är förhoppningen att de ideal-
typiska stegen leder till att både bidra med ytterligare kunskap om det 
studerade fenomenet i fråga, och att skapa kritiska analyser som påvisar 
möjligheter till förändring genom olika konsekvenser. Utifrån avhandling-
ens teoretiska och metodologiska ram i form av Weber och Fraser, har 
Alvessons och Deetz (2000) resonemang om kritisk samhällsvetenskaplig 
metod varit användbar inspiration för att metodisera de idealtypiska ste-
gen: 

[---] Forskare kan med en gång lägga en kritisk grund som innebär att tolk-
ningar och insikter ’omedelbart’ uttrycker kritik. Vi menar att det finns för-
delar med att vänta med kritiken: tolkningsarbetet blir mer systematiskt och 
de olika stegen kan tänkas igenom klarare, fler aspekter kan beaktas mer 
explicit och läsaren har lättare att följa logiken (Alvesson & Deetz 2000, s. 
182).  

Steg 1, kartlägga, har då inneburit att generera kunskap, i bemärkelsen en 
ökad förståelse av RUC som företeelse. Det sker genom två kartläggningar 
av RUC. Efterföljande steg har åsyftat att inta en allt uttryckligare kritisk 
hållning till resultaten och om RUC som företeelse. De idealtypiska stegen 
2-4, dvs. konstruera, pröva samt tillämpa, har genomförts med tanken att 
bidra till ett slags ”transformativ omvärdering” (Ibid, s. 168-183). I denna 
avhandling har transformativ omvärdering varit ett begrepp som har upp-
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muntrat till att inte vilja stanna kvar vid att påvisa olika dominans- och 
maktförhållanden, under- och överordning, rörande RUC, utan att också 
synliggöra ”alternativa sätt att föreställa sig och förhålla sig till det som 
existerar (Ibid, s. 182). I denna avhandling kommer denna ambition tydli-
gast till uttryck när idealtyperna prövas som analytiska verktyg samt i av-
handlingens avslutande diskussion om vad RUC ska, bör och kan vara (se 
kapitel 7 respektive 9).  

Valet av teoretisk och metodologisk ram, tillsammans med ovanstående 
synpunkter från Alvesson och Deetz (2000), har inneburit ett försök till en 
eftertänksamhet (Ibid, s. 152) rörande vilka bearbetningar, analyser re-
spektive presentationer av empiri som ska göras och i vilken ordning. Ned-
anstående om avhandlingens metod och genomförande har beskrivits med 
hjälp av att relatera de fyra idealtypiska stegen till olika analysmetoder28. 

Steg 1 Att kartlägga RUC  
Steg 1, att kartlägga hur RUC definieras och legitimeras i ”det sociala”, 
har skett dels utifrån en analys av statliga texter, dels utifrån en analys av 
intervjuutskrifter. Den första delen av kartläggningen (1a) innebar att stu-
dera talet om RUC via statliga texter publicerade åren 1996-2010. Den 
andra delen (1b) har syftat till att skapa en nulägesbild av RUC som natio-
nell företeelse 2012. Denna del är baserad på intervjuer med företrädare 
för RUC. Dessa två kartläggningsdelar har sammantaget syftat till att ska-
pa en historisk bakgrund mot vilken konstruerade idealtyper (se Steg 2) 
prövas (se Steg 3) och RUC som politisk företeelse 2012 tillämpas (se Steg 
4).  

                                                      
 
 
28 I Kvale (1997) beskrivs fem olika sätt (”koncentrering”, ”kategorisering”, ”be-
rättelse”, ”tolkning”, ”ad hoc”) att analysera kvalitativa forskningsintervjuer på. I 
Fejes & Thornberg (2009) kompletteras dessa fem med ytterligare en variant (”mo-
dellering”). Fejes & Thornbergs (2009) beskriver dessa varianter som sex generella 
metoder att analysera kvalitativ data på (se Ibid, s. 33-34). I metodlitteraturen 
beskrivs nämnda analysmetoder som olika sätt att analysera fram mening i kvalita-
tiv data (Kvale 1997; Miles, Huberman och Saldaña 2014). I denna avhandling 
lånas analysmetodernas benämningar utan något djupare fenomenologiskt eller 
hermeneutiskt resonemang eller ställningstagande kring mening och tolkning. I 
avhandlingens teoretiska och metodologiska ram understryks skilda uttolkningar 
av behov. Att skapa mening i kvalitativ data genom olika analysmetoder som tolk-
ning, kategorisering osv., utgör i föreliggande avhandling olika sätt att kunna bely-
sa, analysera och problematisera skilda kvalitativa innebörder (”mening”) av det 
fenomen som studeras, dvs. av RUC. 
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Avsikten har varit att förstå RUC så förutsättningslöst och empirinära 
som möjligt. Detta har medfört ett analysarbete och en presentation av 
statliga texter och intervjuutskrifter som ligger nära de statliga texternas 
egna språkbruk och beskrivningar. Detta i syfte att skapa: 

… [a] qualitative representation that helps the reader see what you saw and 
hear what you heard. A solid, descriptive foundation of your data enables 
higher level analysis and interpretation. Usually, it is hard to explain the 
‘hows’ and ‘whys’ of something satisfactorily until you understand what 
that something is (Miles, Huberman & Saldaña (2014, s. 162) med 
hänvisning till Wolcott 1994).  

Frågor  
Forskningsfrågan Hur definieras och legitimeras RUC som en officiell-
politisk företeelse i statliga texter 1996-2010? har undersökts genom att 
följande frågor har riktats till texterna:  
 

1. Varför behövdes RUC?  
2. Vad skulle RUC lösa (tillfredsställa)?  
3. Vad tycker man om RUC? Hur står det till med RUC? 
4. Vilka röster hörs? Vad talar de om? 
5. Varför upphör kravet på RUC?  
6. Vilka alternativ kom att erbjudas (definieras och legitimeras) istäl-

let? 
 
I första kartläggningsdelen har Frasers behovsteori fått metodologiska 
konsekvenser genom det sätt som frågorna har formulerats samt för urva-
let och valet av texter. Den fraserska termen definiera har inneburit ett 
intresse för att kartlägga olika beskrivningar av RUC. Med legitimera har 
istället intresset riktats mot hur och med vilka beskrivningar som RUC i 
vissa sammanhang och under vissa tidsperioder görs till en officiell-politisk 
företeelse. Vidare har en avgränsning gjorts utifrån Frasers ”det sociala” 
till de tal om RUC som skapas via statliga texter. Detta har inneburit en 
textnära kartläggning av de statliga redogörelserna om RUC som företeel-
se. Med ovanstående frågor var avsikten att studera de sammanhang och 
tal om som definierar och legitimerar RUC, från det att idén om RUC lan-
seras till det att RUC upphör som en statligt sanktionerad företeelse.  

Den andra kartläggningsdelen av RUC som företeelse har syftat till att 
ge en lägesbild av RUC senhösten 2012 utifrån avhandlingens andra forsk-
ningsfråga Hur definierar och legitimerar RUC-företrädare 2012, RUC 
som företeelse?. Intresset har då varit riktat mot att studera RUC efter det 
att kravet på RUC som en officiell-politisk företeelse har upphört. Denna 
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kartläggning har skett genom intervjuer med RUC-företrädare om ”sitt” 
enskilda RUC. De olika enskilda RUC-redogörelserna har i avhandlingen 
format en nationell lägesbild av RUC. 

Intervjufrågorna har utgått från vad, hur och varför, i kombination med 
Frasers betoning på röster, intresseperspektiv och relationer (se kapitel 2 
Teoretisk och metodologisk ram).  
 

 Varför finns det ett RUC hos er? 
 Vad gör RUC? 
 Hur arbetar RUC?  
 Vilka är RUC till för? 
 Vilka viktiga kontakter och samarbeten (samarbetsytor) har RUC? 
 Vilka förväntningar upplever ni finns på RUC? 
 Vad ser ni som de viktigaste utmaningarna för RUC framöver?29 

 
Kartläggningen av RUC som politisk företeelse 2012 baserades på intervju-
svar med företrädare vid 22 lärosäten i Sverige. För de lärosäten som har 
haft ett RUC, men inte längre hade ett vid intervjutillfället, innebar ovan-
stående frågor ett större fokus på att tydliggöra likheter och skillnader 
mellan RUC då, och det som vid tidpunkten för intervjun fanns istället. 
Det innefattade att få deras svar på varför denna förändring skedde eller 
varför RUC upphörde. 

Empiri 
Här nedan beskrivs empirin och på vilka grunder som valet av empiri har 
skett. 
 
Statliga texter 

Ett övergripande syftesrelaterat tillvägagångssätt (se Säfström & Östman 
1999, s. 15-25) har använts i valet av texter och av vilka delar som har 
lästs mer noggrant i valda texter. Detta har inneburit att de texter som har 
bedömts kunna bidra till att besvara ovan angivna frågeställningar (fråga 
1-6) har kommit att bli analyserade. En bedömning har också gjorts av 
texternas auktoritet i syfte att kunna förstå vad som formerar RUCs legi-
timitet. RUCs legitimitet som en officiell-politisk företeelse förstås i denna 
avhandling som beroende av den auktoritet kring vissa frågor som förmed-
las via den skrivna, statliga, texten men även den auktoritet som texten (t. 

                                                      
 
 
29 Se bilaga 2. Utskick inför intervjutillfälle med frågor.  
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ex. som formellt styrdokument) ges i samhället30. I denna avhandling har 
valet av texter utgått från att texter kan få olika auktoritet beroende av de 
sammanhang och utsiktspunkter som texterna nyttjas inom, men även 
beroende av hur texternas innehåll och utformning i sig appellerar till läsa-
ren, dvs. olika aktörer. Vissa statliga texter kan få eller ges en sådan legiti-
mitet i ”det sociala”, att den styr mot vissa uttolkningar av behov och ge-
mensamma värden (jfr Englund & Svensson 2003, s. 62-6431). Med detta 
antas att de värden och logiker som då kommer till uttryck i statliga texter 
kan uppfattas som mer eller mindre auktoritativa, i bemärkelsen att de 
legitimerar makten (se Englund, Hulthén m. fl. 2003 om Texters auktori-
tet, s. 162) rörande exempelvis vad som ska tas upp, hur det ska tas upp 
och vem som ska bestämma hur någonting ska uttolkas (jfr kapitel Teore-
tisk och metodologisk ram). RUC-företrädares hänvisningar till utbild-
nings- och högskolepolitiska reformer eller statliga texter har uppmärk-
sammats som möjliga uttryck för olika värdeorienteringar.  

Sökningar av relevanta statliga texter har framför allt skett via riksda-
gen.se och regeringen.se, för perioden 1996-2012. Sökningarna har här 
avgränsats till statliga texter i form av regleringsbrev avseende högskolor 
och lärosäten samt statliga myndigheter, departementsskrivelser (Ds), 
Kommittédirektiv (Dir.), Statens offentliga utredningar (SOU) och proposi-
tioner (Prop.). Gunnar Bergs textanalys av statliga texter om RUC (Berg 
2007) har också varit användbar under kartläggningens inledande skede. 
Mer riktade sökningar har även gjorts via hogskoleverket.se, skolinspek-
tionen.se och skolverket.se för att få tag i texter där RUC uttryckligen har 
behandlats.  

Ett inledande sökord var termen Regionala utvecklingscentra, RUC och 
andra närliggande varianter som regionalt utvecklingscentrum, pedagogiskt 
utvecklingscentrum. Dessa sökord har varit för avgränsande och inneburit 
få träffar. Ytterligare sökord, i olika möjliga kombinationer med varandra, 
har varit forskning, skola, skolutveckling, lärarutbildning, utbildning, sam-
verkan, samarbete, skola, högskola, universitet. Träfflistor har gåtts ige-
nom och bedömningar har gjorts utifrån varje träff, huruvida texterna kan 
besvara angivna frågor om RUC samt kan öka förståelsen om RUCs ut-
bildnings- och forskningspolitiska sammanhang. 

                                                      
 
 
30 Om texters auktoritet, se Englund, Hulthén m. fl. (2003) respektive om ”texten-i-
samhället” respektive ”samhället-i-texten”, se Englund & Ledin (2003, s. 24-26, 
91-122). Se även Englund (1986/2005) och Englund (1990).  
31 Här ovan texter i Englund och Svensson (2003) avses sakprosatexter.  
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Sökningar av texter har skett såväl inför, under som efter genomföran-
det av intervjuerna, vartefter nya infallsvinklar på RUC har framkommit. 
Sökningar har gjorts för att förstå den specifika text eller utbildnings- och 
forskningspolitiska händelse som under en eller flera intervjuer har hänvi-
sats till, mer eller mindre uttalat. Omläsningar av vissa statliga texter har 
därför skett parallellt med pågående analysarbete av intervjuutskrifter. 
Detta har inneburit ett pendlande mellan att förstå individuella utsagor och 
RUCs statliga sammanhang. Några exempel på utbildnings- och högskole-
politiska händelser som RUC-företrädarna hänvisade till under intervjuer-
na var införandet för skolan av kravet på en utbildning på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet, den statliga utvärderingen av Regionala 
utvecklingscentra och andra resurscentra, utredningen om mer självständi-
ga lärosäten (autonomiutredningen). 
 
Intervjuer 

Kartläggningen av RUC, i syfte att ge en nulägesbild av RUC som företeel-
se 2012/13, har skett med underlag från intervjuer. Metoden intervju har 
setts som lämplig att använda utifrån avhandlingens syfte och teoretiska 
och metodologiska ram. Intervjuer av kvalitativ karaktär möjliggör, med 
hjälp av uppföljningsfrågor utifrån den unika intervjusituationen som ska-
pas mellan den intervjuade och den som intervjuar, att få nyanserade och 
preciserade svar. ”Jakten på de goda nyanserna” (Repstad 2007, s. 24) har 
i detta Steg 1 syftat till att åskådliggöra kvalitativa likheter och skillnader 
som finns av RUC som nationell företeelse 2012, sett utifrån ett RUC-
perspektiv.  

Intervjustudien avgränsades till de lärosäten som under 1997-2010 var 
ålagda att inneha ett RUC samt till de lärosäten som under 2011-2012 
hade avvecklat sitt RUC. Valet av lärosäten identifierades med hjälp av 
RUC-företeckningen i Högskoleverkets utvärdering av regionala utveck-
lingscentra och andra resurscentra från 200932 samt med en jämförelse 
med e-postsändlistan för det nationella RUC-nätverket tidig höst 2012. 
Detta medförde att 22 lärosäten kontaktades via e-post. Förfrågan33 adres-
serades till den kontaktperson eller kontaktpersoner på tjänstemannanivå 
som fanns hänvisad till på hemsidan alternativt via det nationella RUC-
nätverkets sändlista. Gemensamt för de personer som tillfrågades om inter-

                                                      
 
 
32 Se Högskoleverket (2009) och rapportens bilaga 2.  
33 Bilaga 1. Förfrågan om deltagande i avhandlingsstudie om RUC.  
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vju var att de vid tidpunkten hade en formell funktion som företrädare för 
RUC, dvs. utgjorde ”ansiktet utåt” gentemot andra aktörer i ”det sociala”. 

Responsen på förfrågan om att delta i en intervjustudie om RUC varie-
rade. Vissa RUC-företrädare hörde av sig samma dag eller inom några 
dagar. Men för andra krävdes, för att komma i kontakt med lärosätet och 
dess RUC eller motsvarande, även telefonsamtal och tips från andra inom 
RUC-nätverket om vilka som var bästa ingången. De anledningar som 
uppgavs av dessa lärosäten som kontaktades på nytt var hög arbetsbelast-
ning, frånvaro eller att e-posten inte hade kommit fram till rätt person. Inte 
någon av dem uppgav att hen inte önskade vara med i intervjustudien. 
Däremot krävdes klargöranden om vem från lärosätet som var mest läm-
pad att intervjua, viss anpassning och/eller återkommande kontakt för att 
kunna fastställa tidpunkt för när RUC-företrädaren skulle kunna bli inter-
vjuad. Detta ledde till att de sista intervjuerna om RUC senhösten 2012 
genomfördes i början av 2013. 

De som uppgav intresse att delta i intervjustudien kontaktades därefter 
via telefon för vidare information och fastställande av datum. Om den 
kontaktade så önskade kunde eventuella kollegor/medarbetare knutna till 
RUC vara med vid intervjutillfället. De intervjuade har själva, eller i sam-
råd med avhandlingens författare, kommit överens om huruvida någon 
mer behövde delta i intervjun. Dessa bedömningar om ytterligare medver-
kande utgick från huruvida den kontaktade ansåg sig kunna uttala sig om 
RUCs historik eller nuläge samt med hänsyn till hur arbets- och ansvars-
fördelning såg ut inom det specifika RUCen. Intervjupersonen kunde även 
utifrån bifogade frågor göra efterforskningar inför intervjun. Intervjuper-
sonerna informerades via e-post inför intervjun om vilka övergripande 
frågor34 som skulle ställas, att inspelning skulle ske, rätten till anonymitet 
etc.35. Hänvisning skedde till rapporten God forskningssed (Vetenskapsrå-
det 2011). Den sistnämnda frågan om utmaningar infördes explicit som 
fråga först efter genomförandet av intervju 12. I alla intervjuer gavs möj-
lighet att ge avslutande kommentarer, reflektioner, synpunkter etc.  

                                                      
 
 
34 Vid ett tillfälle bifogades inte intervjumallen i förväg till en av intervjupersonerna 
(intervju 13). Det skedde av misstag. Varken den intervjuande (dvs. avhandlingens 
författare) eller den intervjuade ifråga bedömde dock att detta påverkade svaren i 
så stor utsträckning att en ytterligare intervju behövde genomföras. Den intervjuade 
har kunnat inkomma med ytterligare reflektioner efter intervjutillfället, vilket ej har 
gjorts.  
35 Se bilaga 2. Utskick inför intervjutillfälle med frågor. 
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Intervjuerna innebar halvstrukturerade forskningsintervjuer (Kvale 
1997, s. 11-41). De öppnade upp för olika slags utsagor om RUC, allt från 
”fakta” till beskrivningar av känslor och beteenden (se Silverman 2001 om 
intervjufrågor och olika slags kunskap, s. 87-88). 

Totalt 26 personer ingick i intervjustudien. Vid fyra av intervjuerna del-
tog två personer. Rollfördelningen mellan intervjupersonerna framgick 
tydligt under samtliga gruppintervjuer. Den ena fanns med i egenskap av 
formellt utsedd RUC-företrädare. Den andra fanns med för att komplette-
ra. Vid resterande 18 intervjuer deltog en person per intervju. 

19 av de 22 intervjuerna genomfördes under september-november 2012. 
15 av dessa skedde då på plats vid det lärosäte där RUC fanns stationerad. 
Tre av intervjuerna genomfördes hemma hos den intervjuade. En intervju 
skedde på en flygplats. Av de tre sista intervjuerna som genomfördes i bör-
jan av 2013, skedde två via telefon.  

Bedömningen har gjorts att dessa tre intervjuvarianter, face to face, via 
telefon respektive gruppintervju, i sig inte har påverkat intervjuernas inne-
håll på ett sådant sätt att olika bedömningar av innehåll utifrån genomfö-
randesätt har behövt göras. Det har dock varit en fördel ur tillförlitlighets-
synpunkt att telefonintervjuerna skedde i slutet av studien. Då hade färdig-
heten i intervjumetodik (Lantz 1993) förbättrats samt lägesbild respektive 
idealtypskonstruktioner hunnit bli upparbetad. 

Bearbetning och analys 
I denna avhandling har kategorier byggts upp utifrån ett kodningsarbete av 
insamlad empiri. Arbetet har skapat analyser av både beskrivande som mer 
tolkande karaktär. Kodningsarbetet har synliggjort personliga och kulturel-
la uttryck, processer, känslor, värden och bedömningar (se Miles, Huber-
man & Saldaña 2014, s. 69-104).  

I avhandlingen blir kategori och kod ett begreppspar. Kategori utgör det 
överordnade begreppet av dem båda, vilken byggs upp av olika koder. Här 
nedan presenteras nu hur denna sortering och systematisering i form av 
olika kodningsarbeten av empirin har skett. Noterbart är att det är i Steg 2 
som kategori och koder mer systematiskt kommer att användas som be-
greppspar. Steg 1 är dock viktigt för kommande analysarbete med hjälp av 
kategorier och koder. 

 
Statliga texter 

Bearbetningen och analysen av statliga texter har inneburit en betoning på 
analysmetoderna koncentrering och berättelse (se Kvale 1997, s. 173-178, 
Fejes & Thornberg 2009, s. 33-34). Analysmetoden koncentrering har 
inneburit att först har texterna lästs igenom mer eller mindre fördjupat i 
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syfte att skapa ett helhetsintryck av texternas innehåll och av RUC som 
helhet. Därefter skedde omläsningar för att identifiera och bedöma var i de 
utvalda texterna som skrivningar om RUC fanns mer koncentrerat och 
uttalat. Med koncentrerat avsågs att, i texterna, söka efter avsnitt där be-
nämningen RUC används och då på ett sätt som bidrar till att förstå fram-
växten respektive avvecklandet av RUC som officiell-politisk företeelse i 
”det sociala”. Vid längre avsnitt koncentrerades centrala innehåll med 
hjälp av sammanfattande nyckelord rörande teman eller budskap. Benäm-
ningarna som användes låg nära textens eget språkbruk.  

Gemensamt för de texter som ingående har analyserats har varit att 
RUC 1) behandlas som textens huvudfråga, 2) är uttalat i anslutning till ett 
annat ämne eller ”problem”, företrädesvis var det lärarutbildning, eller 3) 
skapar en direkt förståelse för RUC i ett vidare forsknings- och utbild-
ningspolitiskt sammanhang. Texter där RUC behandlas som en huvudfråga 
eller texter där en uttolkningskamp om RUCs vara synliggörs, har således 
lästs och analyserats mer noggrant. I texter av mer övergripande karaktär 
har textunderlaget inte bearbetats och analyserats lika ingående. 

Handgripligen har den första bearbetningen av utvalda statliga texter 
skett utifrån deras rubriker och innehållsförteckningar. Texterna har sedan 
lästs igenom med utgångspunkt från de sex frågorna som angivits för Steg 
1. Innehållsförteckningar och sökfunktion i texten har använts flitigt och 
skapat bra överblickar var skrivningar om RUC dyker upp i de statliga 
texterna. Först har läsningar gjorts av de skrivningar som uttryckligen 
behandlar RUC. Därefter har läsningen utvidgats till övrig text.  

Efter den mer tekniska bearbetningen och systematiseringen av de statli-
ga texterna med stöd från analysmetod koncentrering, kom bearbetningen 
att skapa berättelser (se Fejes & Thornberg 2009, s. 33-34; Kvale 1997, s. 
181-184) om RUC. Dessa berättelser tog form med utgångspunkt i de av-
snitt eller texter som identifierades som de centrala. Strukturen för en så-
dan berättelse skapades genom att ordna de centrala texterna och avsnitten 
i kronologisk ordning. På så sätt kunde eventuella förskjutningar eller för-
ändringar i beskrivningar av RUC över tid lättare identifieras.  

Utifrån avsikten att strukturera berättelsen om RUC kronologiskt och 
utifrån de lästa texternas centrala avsnitt om RUC, skapades diverse över-
sikter av texterna sett utifrån deras publiceringsdatum och innehåll, texter-
nas belysning av utbildnings- och högskolepolitiska reformer och utred-
ningar för den analyserade perioden samt en kronologisk ordning av de 
viktigaste förändringarna för RUC. Detta var ett handgripligt sätt för att 
kunna hitta de stora dragen för en berättelse om RUC i syfte att besvara 
forskningsfrågan om hur RUC definieras och legitimeras som en officiell-
politisk företeelse i statliga texter 1996-2010.  
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Bearbetningen och framskrivandet av RUC som officiell-politisk förete-
else utifrån utvalda statliga texter har skett såväl före läsningen av texter 
som efter genomförandet av intervjustudien. Inför intervjustudien har be-
arbetning och analys av statliga texter varit ett sätt att ”skriva in” sig på 
området. Det arbete som gjordes om RUC som officiell-politisk företeelse 
efter intervjustudien, har inneburit kompletteringar och revideringar av det 
tidigare skrivna. De senare läsningarna har inneburit ett lite mer distanse-
rat förhållningssätt till texterna, till skillnad från de förstnämnda, vilka 
handlade om att skapa en sammanhängande beskrivning om RUC för be-
rörd tidsperiod (1996-2010). 

 
Intervjuer 

Samtliga intervjuer spelades in36. Ljudfilerna transkriberades första gången 
så troget som möjligt den intervjuades sätt att uttrycka sig. Detta innebar 
inte några utskrifter i lingvistisk bemärkelse. Däremot markerades eventu-
ella pauser (…), skratt, hummanden osv. Därefter kontrollerades och revi-
derades intervjuutskriften genom att ytterligare en gång lyssna på den in-
spelade intervjun i jämförelse med genomförd utskrift. Under detta tillfälle 
togs vissa upprepningar etc. bort för att på så sätt öka läsbarheten. För att 
säkerställa att transformeringen från tal till skrift inte hade inneburit miss- 
och övertolkningar om vad som hade sagts under intervjun, skickades in-
tervjuutskriften via e-post till berörd/-a med möjlighet att inkomma med 
korrigeringar. Merparten e-postade tillbaka med klartecken, förtydligan-
den och/eller ändringar i transkriberingen. Det är de korrigerade intervju-

                                                      
 
 
36 Vid en av de 22 intervjuerna spelades inte hela intervjun in. Detta på grund av att 
mobiltelefonen av misstag stängdes av, vilket inte upptäcktes förrän vid transkribe-
ringsarbetet samma kväll. Transkribering skedde så långt som det fanns inspelning 
av intervjun. Ett kompletterande telefonsamtal gjordes med denna intervjuade för 
att denna skulle få chans att understryka eller återge det som hen inte tyckte kom 
med i den transkribering som fanns. Skriftliga noteringar gjordes från min sida. 
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utskrifterna som har använts i det fortsatta bearbetandet och analyserandet 
(om intervjuer och intervjuutskrifter, se Kvale 1997, s 155-158).37 

Bearbetning och analys av intervjuernas innehåll påbörjandes under själ-
va transkriberingen. Under transkriberingens gång fördes anteckningar 
löpande av olika slag. Noteringarna kunde uppmärksamma förbättringar i 
intervjuteknik, kommentarer om eventuella utsagor, förslag på möjliga 
likheter och skillnader i utsagor för en specifik intervju eller mellan inter-
vjuer. Hypoteser kring idealtyper kom att föreslås under transkriberingens 
gång. Gemensamt för samtliga av dessa noteringar var att de främst tjäna-
de till att synliggöra egna bedömningar och reflektioner för att få en ökad 
medvetenhet om det egna perspektivets betydelse för kommande analyser 
av RUC som sedan kom att formeras respektive att presenteras.  

Efter det att en intervjuutskrift hade reviderats, började en mer systema-
tisk bearbetning och analys av den enskilda utskriften. Analysen innebar 
koncentrering respektive kategorisering av innehåll för att få syn på likhe-
ter och skillnader, både inom en utskrift och mellan utskrifterna. Under 
några inledande noggranna genomläsningar av en utskrift skedde en snabb 
grovsortering av utskriftens innehåll. Sammantaget innebar bearbetningen 
av intervjuutskrifter att följande sorterades med hjälp av sammanfattande 
benämningar, i bemärkelsen koder och kategoriseringar av olika slag: a) 
utsagor och avsnitt i utskrifterna som kunde hänföras tillbaka som svar på 
de olika intervjufrågorna, b) sådant som handlade om den intervjuade i sin 
roll som RUC-företrädare samt, c) utsagor som bedömdes som viktiga att 
förhålla sig i ett senare skede i Steg 1 och/eller Steg 2. Denna sista punkt 
kunde också innebära kommentarer som uttryckte en viss teoretisk-
analytisk distans till materialet (se Steg 2) 

I marginalen på intervjuutskriften användes benämningar som var häm-
tade direkt från intervjuerna eller uttryck som sammanfattade det marke-
rade avsnittet ifråga. Detta innebar en induktiv beskrivande kodning av 
materialet (se Miles, Huberman & Saldaña 2014, s. 81). Andra slags be-

                                                      
 
 
37 I samband med vissa intervjuer har de intervjuade skickat med ytterligare under-
lag i form av planer och informationsmaterial. Dessa typer av underlag har enbart 
använts från min sida i syfte att få någonting förtydligat från intervjuutskrifterna. 
På samma sätt har jag använt information från hemsidorna för RUC. Inför inter-
vjun har hemsidan varit till hjälp för att få en överblick över det enskilda RUCet. 
På så sätt behövde inte intervjupersonen ”redovisa” olika verksamheter. Istället 
kunde den intervjuade beskriva och reflektera kring innehåll osv. Efter intervjun 
har hemsidorna för RUC varit till hjälp för eventuella språkliga oklarheter, exem-
pelvis förkortningar av verksamheter och projekt. 
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nämningar som användes i detta analysarbete sorterade utsagorna utifrån 
olika fråge- och svarsområden, exempelvis utmaningar, relationer och 
samarbeten, avtal. Detta innebar istället en mer deduktiv kodning, dvs. 
läsningen var mer riktad och utgick från intervjumallens frågor (jfr med 
Miles, Huberman & Saldaña 2014, s. 81). Med grund i intervjumallens 
frågor utvecklades olika slags empiriska kategorier (se presentation) som 
användes för att gruppera ihop sådana noteringar, i bemärkelsen koder, 
som hörde ihop temamässigt och därefter mer specifikt innehållsligt. En 
växelverkan skedde mellan att skapa nya koder och fylla en frågekategori 
med innehåll. 

Ju fler intervjuer som genomfördes och ju fler intervjuutskrifter som 
skrevs ut, desto lättare blev det att identifiera de mer koncentrerade avsnit-
ten i en intervju som skulle markeras, oavsett om det rörde sig om en in-
duktiv eller deduktiv kodning. I praktiken innebar detta förfarande att 
såväl mer generella som mer specifika benämningar och uttryck noterades i 
syfte att skapa en översikt av vad varje intervjuutskrift handlade om, men 
också för att hitta jämförbara likheter och skillnader mellan intervjuerna. 
Likheter och skillnader utifrån koder som utbildning och yrkeserfarenhet 
lades in för att på ett lättare sätt kunna räknas ihop. Detta bearbetnings- 
och analysarbete låg sedan till grund för att kvalitativt och kvantitativt 
skapa en lägesbild av RUC 2012.  

Nya läsningar av tidigare kodade intervjuutskrifter gjordes löpande un-
der hela bearbetnings- och analysprocessen och reviderades för att koder 
och kategorier skulle bli mer jämförbara med varandra. 

Presentation av resultat 
 
Om RUC i statliga texter 

Kartläggningen Om RUC i statliga texter presenteras utifrån en tidsindel-
ning för när olika formella utbildnings- och forskningspolitiska föränd-
ringar har skett (1996, 1997-2001, 2002-2010). Dessa får direkt betydelse 
för att förstå formerandet av RUC som officiell-politisk företeelse. Den 
senare perioden, 2002-2010, innefattar avsevärt mer text som behandlar 
RUC och det sammanhang som RUC finns inom i jämförelse med tidigare 
två periodindelningar. Det har medfört att presentationen för perioden 
2002-2010, rent sidmässigt, är mer omfattande än för de tidigare tidsperi-
oderna. Detta kan ses som ett slags resultat i sig, vilket säger någonting om 
omfattningen av utbildnings- och forskningspolitiska förändringar som 
RUC som företeelse berör och som RUC har kunnat sammankopplas med. 
 
Lägesbild 2012 
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Intervjuerna presenteras i form av Lägesbild 2012, vilket har inneburit ett 
huvudsakligt fokus på en beskrivning av övergripande likheter och skillna-
der avseende RUC som helhet, dvs. som nationell företeelse. På det sätt 
som presentationen av Lägesbild 2012 sker ska den fungera som ett slags 
fortsättning eller komplettering till de lägesbilder som presenteras av RUC 
via statliga texter (1999 respektive 2009).  

I Lägesbild 2012 beskrivs några mer konkretiserande berättelser om 
RUC. Dessa avser att åskådliggöra skillnader i hur företrädare för RUC 
2012/13 förstår och framställer hur det kom sig att RUC blev till eller 
eventuellt nystartades. Sådana berättelser har i viss mån ökat förståelsen 
för vad som gör att vissa handlanden, insatser, syften etc., rapporterade av 
de intervjuade, bedöms som mer eftersträvansvärda än andra. Berättelsen 
ger uttryck för vissa värden och har kunnat förstås som en slags bedöm-
ningsgrund för de som arbetar inom RUC. På de sätt som ”berättelsen om 
RUCs framväxt” blir beskriven, anges direkt eller indirekt något om vad 
RUC ska vara, kan bli, alternativt, inte ska vara.  

Här beskrivs också de intervjuades bakgrund och formella kompetens. 
Denna typ av information avser att ge en mer sammanhållen bild av vilka 
som vid tidpunkten hade ett slags övergripande (operativt) ansvar för RUC 
och som utgjorde RUCs ”ansikte” utåt i Sverige.  

Olika formuleringar används för att påvisa vad som kan karaktäriseras 
som det överordnande, dominerande eller särskiljande för RUC som natio-
nell och politisk företeelse 2012/13. Här har en avvägning gjorts för vilken 
formulering som ska användas när och kring vad. I vissa fall har det inte 
varit möjligt alternativt inte bedömts som viktigt för läsaren att få en kvan-
titativ beskrivning såsom hälften, en tredjedel osv. Det har istället bedömts 
som tillräckligt informativt för läsaren att ange skillnader eller likheter 
mellan RUC i form av majoriteten, flertalet, ett, några osv. Vissa avsnitt 
påvisar en spännvidd av kvalitativa skillnader för frågeområdet ifråga, t. 
ex. avsnittet Kännetecknande verksamheter och arbetssätt. Andra avsnitt 
är mer inriktade mot vad som övergripande dominerar. 

Överväganden och svårigheter 
Som framgått har valet av statliga texter inte varit enkelt. Det har delvis 
berott på att RUC som term inte har varit ett särskilt användbart sökord, 
bland annat för den mångtydighet som RUC i sig öppnar upp för. Det har 
inneburit överväganden om vilka andra sökord som skulle kunna leda fram 
till texter eller avsnitt i texter som behandlar RUC som företeelse.  

En växelverkan har skett mellan ett induktivt och deduktivt tillväga-
gångssätt vid valet av samt läsningen av statliga texter. Detta implicerade 
ständiga överväganden om statliga texters relevans och betydelse i förhål-
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lande till analysen av intervjuutskrifterna. Samtidigt har valet av texter 
byggt på texters auktoritet, att det ska ha varit de texter som har haft en 
avsevärd formell betydelse för RUCs uppkomst och avveckling och som på 
ett mer textnära sätt ger uttryck för eventuella förändringar i språkbruk, 
värde och ”logik”. Andra texter har valts utifrån sin auktoritet som text 
för det sammanhang som RUC behandlas inom.  

Av anonymitetsskäl kommer inte någon skillnad mellan de som benäm-
ner sin samverkan som RUC och de som inte gör det att redovisas. Under 
bearbetningen och analysen av intervjuutskrifterna har det inte framkom-
mit några för denna avhandling avgörande skillnader i uttolkningar av 
RUC som företeelse mellan de lärosäten som vid tidpunkten för intervjuer-
na använde beteckningen RUC och de som inte gjorde det. Det har därmed 
inte funnits någon anledning att presentera Lägesbild 2012 utifrån ”de som 
kallar sig RUC” och ”de som inte kallar sig RUC”.  

Ett övervägande som ständigt fick göras för presentationen av RUC sen-
hösten 2012, var vad som var tillräckligt relevant i förhållande till presen-
tationen av idealtyper. Lägesbilden behövde å ena sidan vara så pass be-
skrivande att förståelsen för hur efterkommande sortering i form av ideal-
typer skedde kunde rimliggöras och förstås mot bakgrund av lägesbilden. 
Å andra sidan behövde lägesbilden inte vara så detaljerad att själva över-
blicken av RUC som nationell företeelse gick förlorad. 

Steg 2 Att konstruera idealtyper av RUC  
Med Steg 2 avses konstruktionen av idealtyper. 

Frågor 
Steg 2 har utgått från avhandlingens frågeställningar Vilka behov, aktörer 
och värden formerar företeelsen RUC? respektive Vilka idealtyper av RUC 
kan urskiljas?38 Dessa frågeställningar har brutits ner till följande:  
  

 På vilka sätt handskas man med frågan om behov inom/av/för 
RUC? 

o Vad definieras som behov? 
o Vad legitimeras som behov? 
o Vad tillfredsställs som behov?  
o Vilka typer av behovskrav formeras? (”A behöver x för att 

Y”?) 

                                                      
 
 
38 Se kapitel 1 Introduktion.   
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o Vad utgör överordnade behovskrav? 
 Vilka ges eller tar rollen att vara de centrala aktörerna för/inom 

RUC?  
o Vilka blir de viktigaste relationerna för RUC? Hur ser re-

lationerna ut? 
o Vem tillåts/antas ha rätten att legitimera, definiera respek-

tive tillfredsställa de behov som artikuleras/skapas i ”det 
sociala”? 

 Med vilka värden definieras/legitimeras/tillfredsställs RUCs upp-
drag och relationer? 

o Vilka skillnader finns i termer, begrepp och vokabulär? 
o Vad formeras som argument/motiv i form av någon sam-

manhängande logik? 

Empiri 
Empirin som idealtyperna är konstruerade ur utgörs av intervjuutskrifter-
na. Intervjuutskrifterna har därmed kommit att läsas och analyseras utifrån 
olika frågeställningar (jfr med Steg 1 Att kartlägga RUC). 

Bearbetning och analys 
Konstruktionen av idealtyper av RUC har skapats genom bearbetning och 
analys av intervjuutskrifter via tolkning (se Fejes & Thornberg 2009, s. 33, 
Kvale 1997, s. 182-184). Tolkning som analysmetod har inneburit en sär-
skild uppmärksamhet riktad mot innebörder mellan raderna, dvs. någon-
ting mer än uttalade likheter och skillnader i intervjuutskrifterna (jfr Kvale 
1997, s. 182-183). Under bearbetningen och analysen av intervjuutskrifter 
var målet att konstruera x antal idealtyper. Ambitionen var att via dessa 
idealtyper skapa analyser som kunde användas till att beskriva och förkla-
ra, respektive att konkretisera och att abstrahera RUC som företeelse (jfr 
Kvale 1997, s. 184-185; Miles, Huberman & Saldaña 2014, s. 276-293).  

I Steg 2 studerades intervjuutskrifterna ytterligare, med avsikt att urskil-
ja skillnader och mönster inom, liksom mellan, intervjuer. Tidigare kod-
ningsarbete i form av olika slags noteringar i kanten av utskrifterna (Steg 
1) kom nu i Steg 2 att vidareutvecklas, omformuleras, preciseras och ab-
straheras tillsammans med nya sådana. Koder med liknande teman forme-
rade gemensamma kategorier. Koderna kom, indirekt eller direkt, i ett 
senare skede att bygga upp de teoretiskt grundade analyskategorierna be-
hov, aktör och värde. Ett viktigt arbete utifrån denna sortering av intervju-
utskrifter, blev att bedöma vad i underlaget som formerade de mest karak-
täristiska mönstren för RUC.  
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Tre tillvägagångssätt användes parallellt för att konstruera förslag på 
idealtyper. Ett första sätt var att skapa sammanfattningar om enskilda 
intervjuutskrifter. Dessa sammanfattningar var av tolkande och intuitivt 
slag i syfte att börja få syn på karaktäristiska skillnader och mönster för 
RUC. Det andra sättet innebar att skapa matriser utifrån resultat från det 
ytterligare kodningsarbete som hade skett. Med matrisen skapades förslag 
på hur intervjuutskrifternas skillnader, likheter och mönster kunde uppfat-
tas utifrån olika teman. Benämningarna som då användes på möjliga ideal-
typer hade som uppgift att försöka sammanfatta idealtypens centrala inne-
håll i vid bemärkelse. I detta skede var det viktiga inte arbetsnamnen i sig, 
utan att se mönster i syfte att försöka urskilja och gruppera kvalitativa 
skillnader från intervjuutskrifterna.  

Ett tredje sätt var att testa idealtypsförslagens giltighet i förhållande till 
intervjuutskrifterna. En enkel tabell gjordes bestående av kolumner och 
rader. I den vänstra kolumnen angavs lärosätet/intervjuutskriftens nummer 
och på den översta raden idealtypsförslagen. En omedelbar bedömning 
gjordes av varje intervjuutskrift om vilken eller vilka av föreslagna idealty-
per som var kännetecknande för utskriften ifråga. På detta sätt testades hur 
väl idealtypernas arbetsnamn och innehåll fungerade för att komma åt 
intervjuutskrifternas innehåll. Det skedde utifrån frågor som: Är det några 
skillnader, likheter eller mönster som inte fångas in av idealtyperna? Är det 
någon intervjuutskrift som inte kommer till sin rätt genom att beskrivas via 
idealtyperna? Med en sådan idealtypsuppställning synliggjordes också den 
egna förståelsen om olika RUC. Exempel på frågor som riktades mot mig 
själv: På vilka grunder gör jag dessa bedömningar? Är det något som är 
förvånande? 

När detta manuella arbete av intervjuutskrifter hade skett och genererat 
idealtyper som bedömdes renodla skillnaderna i genomförda intervjuut-
skrifter, lades intervjuutskrifterna in i ett program för att underlätta kvali-
tativ dataanalys (Huang 2012). På så sätt skapades en bättre överblick och 
sortering av intervjuutskrifternas innehåll för det fortsatta arbetet med att 
vidareutveckla, alternativt att förkasta, de vid tidpunkten föreslagna ideal-
typerna.  

Noteringarna i kanten av intervjuutskrifterna, efterkommande matriser 
och processkrivande som hade lett fram till valda idealtyper lades ej in i 
programmet. Det var dock utifrån detta manuella arbete som olika avsnitt 
från intervjuutskrifterna sammankopplades till analyskategorierna behov, 
aktör, värde samt övrigt. Varje idealtypskategori var relaterad till dessa 
kategorier. Förutom idealtypskategorierna med sina nyss nämnda teore-
tiskt grundade analyskategorier, fördes även andra mer empiriskt grundade 
analyskategorier in.  
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Allt innehåll från intervjuutskrifterna kodades inte in. Eventuellt nya av-
snitt markerades och fördes in under någon kategori. Kodningsarbetet kom 
istället att i mångt och mycket bygga på den förståelse som hade skapats ur 
intervjuutskrifterna via manuell väg och noteringar i kanten. Utifrån en 
god överblick av vilka citatavsnitt som hade valts ut blev det blev också 
enkelt att jämföra utvalda citat med varandra. Det gick snabbt att säker-
ställa huruvida utvalda citat hörde ihop eller skiljde sig åt. Omflyttningar 
skedde under arbetets gång när det kom att bli mer tydligt hur t. ex. avsnitt 
om forskning kunde sammankopplas med behov, aktör och värde. 

Överblicken av kodningar gjorde det enkelt att flytta utsagor mellan ka-
tegorier och idealtyper, men också att avfärda vissa förslag på idealtyper. 
Exempelvis gjordes en ny tolkning av ett citatavsnitt när jag läste avsnittet i 
dess sammanhang med övriga utsagor som också hade bedömts som ka-
raktäristiska för idealtypen ifråga. Detta ledde till att utsagan förflyttades 
från att karaktäriseras som ”säljinriktad” till att skapa en ytterligare ideal-
typ i form av den ”avnämarbejakande” idealtypen. Genom att kategorisera 
in denna utsaga inom ramen för en ny idealtypskategori blev utsagorna 
som byggde upp den ”säljinriktades” behov mer enhetliga, i bemärkelsen 
”logiska”. Kodningsarbetet innebar t. ex. också att tidigare tolkning om 
den ”regionstärkande” idealtypens dominans och entydighet förändrades. 
En del av det som tidigare hade markerats som ”regionstärkande” blev 
istället uttryck för ”avnämarbejakande”. 

Presentation av resultat 
Kapitlet om idealtyper har medvetet byggts upp på ett sådant sätt att varje 
presentation av idealtyp ska kunna läsas för sig och vara jämförbar med de 
övriga.  

Till skillnad från Lägesbild 2012 används citat i kapitlet om idealtyper. 
Citaten syftar till att fånga in idealtypens karaktäristik både gällande inne-
håll och fokus liksom språkbruk och uttryck. En idealtyp syftar ju till att, 
så att säga, överexponera en viss aspekt av den ”empiriska verkligheten” 
och då har det varit viktigt att de utvalda citaten inte bara ger uttryck för 
en idealtyps karaktäristik utan även förtydligar och fördjupar den. Citaten 
har även kunnat syfta till att åskådliggöra en idealtyp utifrån vad den inte 
karaktäriseras av. 

För varje idealtyp används citatutdrag från åtta till tio olika intervjuer. 
Citaten är hämtade från samtliga intervjuer men då i varierande frekvens 
och omfattning. I första hand har längre citat valts ut för att med detta 
påvisa att idealtyperna inte är uppbyggda av enstaka formuleringar från 
olika intervjuer som har vävts samman. Förhoppningen har varit att med 
dessa längre citat även kunna synliggöra den logik som är kännetecknande 
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för en specifik idealtyp. Kraven på citatens innehåll och längd har inneburit 
att för en idealtyp är citat från några intervjuutskrifter mer förekommande 
än till skillnad från en annan idealtyp och dess citat. Detta ska inte tolkas 
som att andra utskrifter inte har varit med och konstruerat dessa idealty-
per. De citat som används har dock valts utifrån vilka som bäst förtydligar 
idealtypens karaktäristik. Karaktäristiken har bäst kunnat illustreras med 
citat som är av ett visst omfång, istället för flera olika korta citat. Med 
konstruktionen av idealtyper har ju ambitionen varit att påvisa mönster, 
logiker och utsiktspunkter, och inte beskrivningar av t. ex. olika uttolk-
ningar av RUC.  

Citat från vissa intervjuutskrifter är mer förekommande för vissa ideal-
typer. Detta ses i avhandlingen inte som någonting förvånande. Det är 
rimligt att de formuleringar och benämningar som man orienterar sig mot 
eller förhåller sig till som företrädare och organisation, också kan vara dem 
som man rent språkligt bäst kan uttrycka och som man använder som sin 
utsiktspunkt för att förstå andra värdeorienteringar, skeenden osv. Citaten 
kan också ha som avsikt att illustrera en idealtyps karaktäristik genom att 
den intervjuade motsätter sig det språkbruk och värden som man uppfattar 
är de dominerande. Det är via att ge uttryck för vad den intervjuade är 
emot som hen ger uttryck för vad hen är för39.  

I de presenterade citaten används […] respektive [---] för att markera 
kortare respektive längre komprimeringar av utdragen. En genomgång av 
de använda citaten har gjorts för att ytterligare göra dem mer läsvänliga, 
men utan att deras innebörder går förlorade.  

 

Överväganden och svårigheter 
Av anonymitetsskäl har citatutdrag där två intervjupersoner ingår behand-
lats som en. En bedömning har gjorts från fall till fall huruvida deras utsa-
gor kan ses som illustrativa och lämpliga att använda i presentationen. Den 

                                                      
 
 
39På det sätt som citaten används i presentationen av idealtyperna blir det inte möj-
ligt att via en tabelluppställning över vilka intervjuer som åskådliggör vilka idealty-
per, att dra slutsatser om enskilda RUC, t. ex. att RUC nr x karaktäriseras av ideal-
typ a, b och c. En sådan tabelluppställning säger ingenting om hur citaten har an-
vänts och i vilken mån olika intervjuer ger uttryck för olika idealtyper. Ett snarlikt 
tabellupplägg har visserligen använts i analysarbetet (idealtyp – intervjuut-
skrift/enskilt RUC) men då för att bidra till att utveckla idealtyperna. Det har inte 
syftat till att etikettera och förklara enskilda RUC i sig. Idealtyperna innebär en 
renodling av verkligheten.  
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bedömning som har gjorts under och efter intervjugenomförande samt 
utifrån intervjuutskrift, är att de två intervjupersonernas samspel och utsa-
gor inte har varit i konflikt med varandra så att dessa utskrifters innehåll 
har varit missvisande eller otillförlitligt.  

Överflyttningen av kodningar på intervjuutskrifterna till en databas in-
nebar också ett ytterligare sätt att göra upp med egna eventuella förutfat-
tade meningar eller ”känslor” om enskilda RUC. Ett tydligt exempel på det 
här är utifrån en intervju där man var väldigt tydlig med att det egna RU-
Cets främsta uppdrag ändå var att sälja och förmedla in uppdrag till lä-
rosätet, man beskrev sig som ett företag. Vid en närmare bearbetning av 
denna intervjuutskrift och med nya bedömningar rörande vilka idealtyper 
som bäst beskrev vilka RUC, blev det dock påtagligt att den intervjuade 
RUC-företrädaren ifråga gav uttryck för andra idealtyper i lika hög grad 
som just den säljinriktade. Detta blev dock inte under själva intervjun lika 
tydligt uppmärksammat av den intervjuade själv, och måhända inte där-
med lika uttalat och tydligt formulerat av denne i jämförelse med vad som 
sedan redogörs för som den säljinriktade idealtypen. Detta kan jämföras 
med andra intervjuer där köp- och säljdimensionen också blev en viktig 
komponent för RUC men där man inte lika tydligt eller uttalat identifiera-
de sig som ett ”företag”. 

Steg 3 Att pröva konstruerade idealtyper  
Med Steg 3 avses prövandet av idealtyperna som analytiska verktyg. Det 
har inneburit ett slags ”internt” granskande av avhandlingarnas idealtyper 
i sig. Steget har inneburit att studera vilka mer specifika fokus, innebörder 
och polemiska samspel som idealtyperna i sig som analytiska verktyg kan 
öppna upp för.  

Frågor 
Steg 3 har utgått från avhandlingens frågeställning: Hur förhåller sig ideal-
typerna till varandra?40 Frågeställningen har brutits ned ytterligare till föl-
jande frågor:  
 

 Hur kan idealtyperna förstås som polemiskt samspelande med 
varandra?  

 Vilka mer specifika uttolkningar kan var och en av idealtyperna 
inrymma? 

                                                      
 
 
40 Se kapitel 1 Introduktion. 
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Båda frågorna tar sin utgångspunkt från att a) förstå RUCs legitimitet som 
skapad av en pågående tolkningskamp mellan aktörer om värden och be-
hov i ”det sociala”, samt b) att ju mer specifikt innehållet för samverkan 
blir, desto större risk för oenighet. Med den första frågan har intresset varit 
riktat mot att förstå idealtyperna i förhållande till varandra, dvs. idealty-
perna som en helhet med inre motsättningar. Med den andra frågan har 
intresset varit riktat mot att pröva idealtyperna användbarhet som analy-
tiska verktyg i sig. De resonemang som sker har avsett att i förlängningen 
kunna användas för att förstå hur uttolkningar härledda från helt motsatta 
idealtyper kan kombineras och nyttjas tillsammans för att legitimera och 
definiera vad RUC ska, bör och kan vara.  

Empiri 
I Steg 3 används de fem idealtyper som konstruerades i Steg 2. 

Bearbetning och analys 
Arbetet med att undersöka hur idealtyperna kan förstås i förhållande till 
varandra har skett genom att jämföra de konstruerade idealtypernas inne-
håll och uppbyggnad med varandra. Denna jämförelse började i praktiken 
redan under Steg 2, vid upparbetningen av de fem idealtyperna.  

Ett sätt att säkerställa att var och en av idealtyperna innebär en renod-
ling av karaktäristiska skillnader av en företeelse, har med nödvändighet 
även inneburit att idealtyperna innehåll har jämföras med varandra. Ideal-
typer per definition innebär ju att de är analytiskt åtskilda från varandra. 
Det har i praktiken inneburit att en idealtyps innebörder för behov, aktör 
och värden har kommit att jämförts med de övrigas för att uppmärksamma 
eventuell överlappningar. Steg 3 har således förtydligat idealtypernas inter-
na förhållande till varandra. Fokus har då varit att kunna förstå hur ideal-
typerna förhåller sig till varandra och kan kombineras. Detta för att i för-
längningen bättre kunna förklara de förskjutningar i uttolkningar som har 
skett av RUC som företeelse över tid.  

Under denna bearbetnings- och analysprocess skapades olika figurer och 
uppställningar för att komma fram till vad som övergripande förenade 
idealtyperna med varandra samt hur en sådan figur bäst sorterade upp och 
förtydligade idealtypernas förhållande till varandra.  

Den i avhandlingen föreslagna idealtypsmodellen prövades genom att 
bearbeta och reflektera kring modellen utifrån teoretiska och konkreta 
resonemang. Med teoretiska resonemang avses en diskussion om idealty-
pernas förhållande med varandra genom att åter betrakta konstruerade 
idealtyperna utifrån Frasers teori om behov. Med konkreta resonemang 
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avses att exempel från egna erfarenheter och från forskningslitteratur som 
kan åskådliggöra mer specifika innebörder som var och en av de konstrue-
rade idealtyperna kan inrymma.  

Kreativitet, tolkande och ständigt omprövande av de reflektioner och 
analyser som gjordes, har varit signifikativt för detta Steg 3. Någon sär-
skild metod eller i förväg definierat arbetssätt/metod har ej använts. Det 
systematiska har varit att gå igenom idealtyp för idealtyp så att alla ideal-
typer gavs lika mycket uppmärksamhet samt att jämföra genomförda ana-
lyser med varandra.  

Den egna erfarenheten åsyftade inte till att normativt värdera de specifi-
ka uttolkningar som inrymdes för varje idealtyp som bättre eller sämre. 
Den egna erfarenheten användes för att pröva vilka mer specifika innebör-
der idealtyperna kan innebära. 

Presentation av resultat  
De analyser som sker i Steg 3 tar i presentationen utgångspunkt från den så 
kallade idealtypsmodellen41. Det bör här understrykas att denna modell 
har varit ett sätt att pröva hur idealtyperna kan förstås i förhållande till 
varandra genom olika konkretiseringar av idealtypernas innehåll och kon-
sekvenser. Det har skett systematiskt och utan någon inbördes rangord-
ning.  

Med en modell har delarna, dvs. idealtyperna, tvingat åskådliggöras som 
en helhet utifrån samma relationer (dimensioner). Med dessa relationer 
antyds de inre motsättningar och kamper gentemot varandra som finns när 
idealtyperna synliggörs som en helhet. I Miles, Huberman & Saldana 
(2014, s. 108-119) framhävs fördelarna med matriser och nätverksillustra-
tioner vid arbete med kvalitativ data. De framhåller styrkan med att sorte-
ra in sina kvalitativa data i olika visuella illustrationer utifrån tanken om 
att ”You know what you display” (s. 108). Deras synpunkter om hur man 
kan sortera in och systematiskt bearbeta intervjuutskrifter, fältanteckning-
ar osv. har varit högst relevanta även för Steg 3 när idealtypernas förhål-
lande till varandra analyserades. 

Modellen ska således inte förstås som målet i sig för denna avhandling. 
De exempel och resonemang som presenteras i kapitel 8 avser således att 
pröva idealtyp och idealtypsmodellens användbarhet som analytiska verk-
tyg. I Steg 4 används idealtyperna som analytiska verktyg för att problema-
tisera och ”förklarande förstå” RUC som företeelse.  

                                                      
 
 
41 Se kapitel 7 Idealtypsmodell.  
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Utifrån den inledande figuren förs ett resonemang för var och en av ide-
altyperna. I rubriken för varje idealtyp anges den term som övergripande 
har förståtts vara idealtypens karaktäristiska fokus, ett slags hjärtefråga, 
och som specificeras alternativa uttolkningar, vilka implicerar skilda kon-
sekvenser.  

Överväganden och svårigheter 
I Steg 3 har idealtypernas förhållande till varandra åskådliggjorts i en mo-
dell för att belysa och problematisera förhållandet till varandra som en 
dynamisk relation. Modellen har också varit utgångspunkten för att reso-
nera kring idealtyperna i förhållande till varandra, vilka innebär att vissa 
procedurer och konsekvenser, men inte andra, fokuseras beroende av ideal-
typernas karaktäristiska skillnader gentemot varandra. Överväganden har 
gjorts huruvida prövandet av idealtyper har krävt skapandet av en ideal-
typsmodell. Fördelen med ambitionen att illustrerar idealtypernas förhål-
lande till varandra via en figur har varit nödvändigheten i att tänka hur 
konstruerade idealtyper kan presenteras som en helhet utan att delarnas 
essens går förlorad. En risk har varit att modellen förenklar och låser fast 
snarare än att den öppnar upp för att i förhållande till varandra kunna 
specificera en idealtyps innebörder ytterligare. En annan risk har varit att 
den inte bidrar till att ”förklarande förstå” hur idealtypernas innebörder 
kan ses som polemiskt samspelande med varandra. Fördelarna med mo-
dellambitionerna i detta prövande Steg 3 har bedömts som större än de 
eventuella risker med förenklingar som en idealtypsmodell kan ha medfört. 

Språkliggörandet av de analyser som sker i Steg 3 har dock inte varit 
helt enkel. Det finns en viss risk att idealtyperna i kapitel 7 på vissa ställen 
språkliggörs på ett sådant sätt att de kan uppfattas som något ”levande”, 
någonting som ”finns”. Incitamentet för att använda idealtyp har snarare 
varit utifrån dess potential att verka som ett analytiskt verktyg.  

Steg 4 Att tillämpa idealtyper som analytiska verktyg 
Med Steg 4 avses att ”förklarande förstå” RUC som politisk företeelse. 

Frågor 
Den övergripande frågeställningen Hur kan RUC som politisk företeelse 
förklaras mot bakgrund av RUC som en tidigare officiell-politisk företeel-
se?42 har brutits ned med följande frågor:  

                                                      
 
 
42 Se kapitel Introduktion.  
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 Med vilka idealtyper definieras och legitimeras RUC som officiell-
politisk företeelse?  

 Med vilka idealtyper definieras och legitimeras RUC som politisk 
företeelse? 

 Hur kan de förändringar och förskjutningar av idealtypskombina-
tioner som sker över tid förklara RUC som politisk företeelse år 
2012? 

Empiri 
Den analys som görs i Steg 4 utgår från de två kartläggningar som görs i 
Steg 1, Om RUC i statliga texter (kapitel 4) respektive Lägesbild RUC sen-
hösten 2012 (kapitel 5). 

Bearbetning och analys 
I Steg 4 har idealtyperna tillämpats som analytiska verktyg för att ”förkla-
rande förstå” RUC som politisk företeelse 2012. Detta har dels inneburit 
att identifiera idealtypernas förekomst i de kartläggningar och analyser 
som gjordes i Steg 1, dels att lägga idealtyperna som raster för att ”förkla-
rande förstå” de lägesbilder av RUC som framträder via kartläggningarna i 
Steg 1. Detta har inneburit att kartläggningarna som skapades i Steg 1 har 
lästs igen utifrån ovan angivna frågor. En särskild uppmärksamhet har 
ägnats åt att notera hur väl de fem idealtyperna även kunde bidra till en 
mer distanserad förståelse av RUC som företeelse, utan att lämna obesva-
rade avsnitt, ”vita fläckar”, efter sig. Några obesvarade avsnitt har inte 
identifierats utifrån genomförda läsningar.  

Efter genomläsningar och noteringar vid sidan, med nyckelord eller 
sammanfattande noteringar i genomförda kartläggningar av RUC, har en 
bedömning gjorts rörande: idealtypernas förekomst, dominans eller för-
skjutningar över tid samt eventuella idealtypskombinationer som kan bidra 
till att ”förklarande förstå” varför RUC upphörde som officiell-politisk 
företeelse samt att förklara lägesbilden av RUC som politisk företeelse år 
2012. Först skedde en identifiering av idealtyperna i kartläggningarna. 
Därefter övergick bearbetningen av genomförda kartläggningar till att 
närmare undersöka hur idealtyperna polemiskt samspelade med varandra 
över tid; hur vissa behov/behovskrav, värden och aktörer görs till de över-
ordnade medan andra underordnas. Alla bearbetningar och analyser syftar 
alltså till att kunna ”förklarande förstå” RUC som politisk företeelse år 
2012. 
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Presentation av resultat 
De analyser som görs för att ”förklarande förstå” RUC som politisk före-
teelse år 2012 sker mot bakgrund av fyra tidsperioder. Tidsperioderna 
skiljer sig åt jämfört med dem som görs i kapitel 3 Om RUC i statliga tex-
ter. I kapitel 4 skapades tidsperioderna i enlighet med de formella beslut 
som tas om RUC som en statlig sanktionerad företeelse. I kapitel 8 En 
förklarande förståelse av RUC struktureras analyserna utifrån den idealty-
piska dominans eller de förskjutningar som kan identifieras under den 
undersökta tidsperioden. 

Överväganden och svårigheter 
De överväganden som har gjorts i Steg 4 har handlat om vad som krävs för 
att kunna dra slutsatsen huruvida en idealtyp, eller karaktäristik från en 
idealtyp, kan identifieras i den genomförda kartläggningen av RUC i statli-
ga texter. Jag har här använt varje idealtyps övergripande behovskrav för 
att kunna avgöra en idealtyp kan identifieras eller ej i de statliga texterna. 
Den regionstärkande idealtypen har här varit den svåraste att identifiera i 
kartläggningen av RUC i statliga texter eftersom ”det regionala” ändrar 
innebörd över tid och även logik.  

Betydelse för fortsatt avhandling 
I detta metod- och genomförandekapitel har jag nu redogjort för på vilka 
sätt RUC som företeelse har undersökts, analyserats och presenterats. Ana-
lyserna sker utifrån empiri via statliga texter respektive via intervjuutskrif-
ter. Intervjuutskrifterna utgörs av intervjuer av RUC-företrädare på 22 
lärosäten i Sverige.  

I avhandlingens kommande resultatkapitel 4-8 besvaras avhandlingens 
syfte och frågeställningar utifrån olika angreppssätt. En progression kom-
mer att ske genom en förskjutning från att beskriva till att allt mer ”förkla-
rande förstå” RUC som företeelse. Med detta tillvägagångssätt har ambi-
tionen varit att ge läsaren ett bra underlag för att kunna bedöma avhand-
lingsarbetets rimlighet och tillförlitlighet gällande hur kartläggningar av 
RUC och idealtyper och dess användbarhet som analytiska verktyg har 
skapats och vilka överväganden som har gjorts.  
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KAPITEL 4 

Om RUC i statliga texter 1996-2010  
I föreliggande kapitel beskrivs och analyseras talet om RUC i statliga do-
kument för åren 1996-2010. Kapitlet avslutas med en jämförande analys 
av RUC som företeelse utifrån beskrivna tidsperioder: 1996, 1997-2001 
respektive 2002-2010. Tidsindelningarna sammanfaller med tidpunkter då 
specifika utbildningspolitiska (statliga) beslut har fattats, vilka har innebu-
rit förändrade formella villkor för RUC som företeelse. 1996 publicerades 
den text som ingående legitimerar och definierar RUC som nationell före-
teelse. Från och med 1997 formulerades RUC som en officiell-politisk före-
teelse via lärosätenas regleringsbrev. Under 2002 påbörjades en översyn av 
statliga skolmyndigheter som leder till att RUCs roll som forskningsgarant 
förstärks. Vid utgången av 2010 upphörde RUCs legitimitet som en offici-
ell-politisk företeelse.  

1996: Inledande legitimering av behovet av RUC  
Begreppet ”Regionala utvecklingscentra” omnämns till synes första gången 
i officiella dokument under 199443 när regeringen i sin budgetproposition 
för 1994/95 aviserade en översyn av den dåvarande lärarutbildningen, 
däribland rörande lärarutbildningens potential: ”[…] att fungera som ett 
regionalt utvecklingscentrum i nära kontakt med kommuner, skolor och 
lärare. […] (citerat ur budgetpropositionen 1994/95 i Ds 1996:16, s. 10). 
Drygt två år senare lägger den tillsatta arbetsgruppen fram sin översyn av 
lärarutbildningen, Lärarutbildning i förändring (Ds 1996:16). Regionala 
utvecklingscentra44 anges i detta sammanhang som ett viktigt utvecklings-
område för en förbättrad lärarutbildning:  

Decentraliseringen på utbildningsområdet har fortskridit; nya styrsystem i 
högskola och skola har skapat en ny planerings- och arbetssituation med 
större lokalt friutrymme och krav på fördjupad lokal diskussion. En föränd-
rad lärarroll med större krav på reflektion över vad som sker i det som tycks 

                                                      
 
 
43 I Högskoleverket (2009, s. 13) beskrivs ”regionalt utvecklingscentrum” vara ett 
uttryck som går att härleda till budgetpropositionen 1994/95.  
44 Observera att i de första statliga texterna om RUC, som i denna bilagetext, an-
vänds ej förkortningen RUC. I denna avhandling används RUC som förkortning 
för att göra texten mer läsvänlig, med undantag från detta kapitel som avser att 
belysa hur RUC som företeelse beskrivs och omtalas i statliga texter. Här har en 
större känslighet funnits för när termen RUC ska användas i förhållande till vilken 
terminologi som används i de lästa statliga texterna.  
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ske i undervisningen och i skolan som helhet har ökat skolans behov av ut-
vecklingssamarbete med högskolan. Den nödvändiga reformeringen och 
moderniseringen av lärarutbildningen kan inte ske utan nära koppling till 
utvecklingen i skolan. Dessa förändringar och krav på förändringar förut-
sätter ett ökat regionalt ansvarstagande, där syftet är att stödja skolans och 
lärarutbildningens utveckling genom att högskolorna på ett mer aktivt sätt 
än hittills arbetar i nära kontakt med det regionala skolväsendet. 

Arbetsgruppen vill här föra fram idéer om regionala utvecklingscentra. Des-
sa skulle utgöra är en samverkansstruktur, som gör det möjligt att på ett 
dynamiskt sätt utnyttja den utvecklingskraft som finns både i skolan och i 
högskolan genom att se till att olika perspektiv kan mötas och brytas mot 
varandra. I sådana möten grundläggs ny insikt och nya utvecklingsstrategi-
er. Det bör dock understrykas att vår diskussion om regionala utvecklings-
centra inte innehåller några utarbetade ritningar för hur sådana centra skul-
le kunna se ut. Den konkreta utformningen görs bäst av dem som är berör-
da. Olika regionala förutsättningar leder till olika regionala lösningar (Ds 
1996:16, s. 53). 

Behovet av RUC kom att formuleras med argument som hänvisar till för-
ändringar rörande skola, lärarutbildning och lärosäte. I departementsskri-
velsens bilaga 3 behandlas mer ingående förslaget om regionala utveck-
lingscentra (Ds 1996:16, s. 215-242). Här nedan presenteras en närmare 
läsning och analys av denna bilagetext. I nedanstående redogörelse fram-
kommer de inledande motiven och argumenten för varför RUC behövdes 
samt vad RUC förväntades lösa. 

Med utgångspunkt i skolans styrning och en förändrad lärarroll 
Behovet av regional samverkan i form av regionala utvecklingscentra kom i 
bilagetexten att motiveras utifrån vad som där anges som två centrala pro-
blem för dåtidens skola: styrningen av skolan och kravet på en förändrad 
lärarroll. Med skolans styrning behandlas de problem som har funnits med 
en central styrning av skolväsendet:  

Skolutvecklingen och kompetensutvecklingen av skolans personal har alltså 
– åtminstone i teorin – varit centralt styrd med hjälp av regler och statliga 
insatser inom prioriterade områden. Den styrningen har om man ser till dess 
utvecklingseffekter haft sina uppenbara svagheter. Den tankemodell som har 
legat bakom har haft huvudinriktningen uppifrån och ner. Staten har tänkt 
ut – ibland med underlag i beställd forskning och utveckling – de bästa lös-
ningarna för skolan. [---] Den underliggande föreställningen har varit att en 
väl genomförd implementering borde ge likformiga resultat oavsett regiona-
la och lokala förutsättningar. [---] Ett annat oönskat resultat av ett centralis-
tiskt system har varit att de lokala/regionala institutionerna t.ex. inom ut-
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bildningens område inte alltid har sett fördelarna med att samarbeta med 
varandra (Ds 1996:16, s. 218). 

I citerad bilagetext framhålls att lärosätet och skolan behöver tala mer 
direkt med varandra och inte via statliga ombud (Ibid, s. 219): ”[---] När 
regelstyrningen mattas ökar behovet av ett lokalt och regionalt samtal” 
(Ibid, s 228). En ökad regional samverkan blir, enligt texten, viktig för 
lärarutbildning och lärosäte eftersom de har blivit mer beroende av den 
legitimitet som erhålls av ”omgivande skolväsende” (Ibid, s. 219). Den 
decentraliserade styrningen av skolan innebär ett bottom up-perspektiv, 
där fortbildningsinsatser ska styras av kommunens och skolans ”behov, 
villkor och förutsättningar” (Ibid, s. 218).  

Den andra utgångspunkten i bilagetexten, som argument för ökad regi-
onal samverkan mellan akademi/lärarutbildning och skola, sker utifrån 
beskrivningar av ett förvandlat samhälle. Dagens samhälle i sig ställer 
andra krav på elevers kunskaper och färdigheter än tidigare. Lärarrollen 
och lärarutbildningen behöver därmed också förändras. I texten används 
termen ”den reflekterande praktikern”. Med det avses en lärare som i den 
decentraliserade styrda skolan och utifrån dagens förändrade samhälle i 
allt högre utsträckning behöver kunna reflektera över det egna görandet 
och det som sker i skolan samt det som inte görs och inte sker (Ibid, s. 
222). Denna så kallade yrkeskvalificering kräver att lärarutbildningens 
innehåll behöver reformeras. Lärarutbildningen behöver en fokusförskjut-
ning från bör, till gör. Detta behöver ske för att förbättra lärarstudenternas 
och de yrkesverksamma lärarnas (Ibid, s. 219) förmåga att reflektera över 
den egna praktiken (Ibid, s. 223-224), dvs. en professionalisering av lärares 
förhållningssätt till sin praktik (Ibid, s. 235). Lärarutbildningens huvudsak-
liga problem, enligt texten, är dess relation till skolan och till ”den konkre-
ta klassrumspraktiken” (Ibid, s. 223).  

[---] Man har i utbildningen administrerat praktiken, talat översiktligt om 
den, värderat den i förhållande till i förväg uppgjorda kriterier osv., men 
man har mera sällan verkligen sett den och försökt att tolka det man sett. 
En större närhet till en påträngande praktik som kandidater och lärarutbil-
dare tillsammans försöker förstå kräver tillgång till olika typer av tolknings-
ramar och teorier. En bättre kontakt med en levande praktik skulle göra lä-
rarutbildningen mer teoretisk och mer praktisk – men mindre abstrakt (Ds 
1996:16, s. 224). 

Utgångspunkten i skolans styrning och den förändrade lärarrollen innebär 
att lärarutbildningens innehåll och form ses som nödvändig att reformera 
så att den bättre kan vara ett stöd i skolans utvecklingsarbete.  
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Det grundläggande är naturligtvis att finna former för mötet mellan skola 
och högskola i den gemensamma uppgiften att stödja skolans utvecklingsar-
bete. I detta ingår lärarutbildning, fortbildning, vidareutbildning och forsk-
ning men också friare former för kunskapssökande och reflektion när det 
gäller skolundervisning och skolutveckling (Ds 1996:16, s. 222). 

En förbättrad lärarutbildning görs på så sätt i bilagetexten till ett centralt 
medel för att skolans utvecklingsarbete ska kunna stödjas. Det är mot bak-
grund av talet om skolans respektive lärarutbildningens behov som försla-
get om regionala utvecklingscentra, dvs. RUC, formuleras som en legitim 
lösning för dem båda. 

Lärarutbildning – delat utbildningsansvar och ömsesidigt beroende 
I bilagetexten anges att en ny lärarutbildning behöver skapas ”… i en dia-
log i regionen mellan de parter som är direkt berörda av utbildningen” (Ds 
1996:16, s. 223). I texten ses denna regionala samverkan som nödvändig 
för lärarutbildningen. Lärarutbildningen behöver både bemöta och ta sig 
an de olika perspektiv och intressen som är med och formar den:  

Lärarutbildningen formas i skärningspunkten mellan universitet/högskolan, 
den statliga styrningen av skolan samt förändringar i samhället som påver-
kar skolan. Dess problematik är att vinna legitimitet i dessa spänningsfält. 
Lärarutbildningen måste ha kraft att göra sin röst hörd i högskolan och 
forskarsamhället. Den måste motsvara decentraliseringens och målstyrning-
ens krav på lärarkompetens. Den måste utbilda lärare, som kan föra skolans 
tradition vidare och utveckla den i förhållande till de genomgripande för-
ändringarna i samhället (Ds 1996:16, s. 222). 

Dialogen med berörda parter om lärarutbildningen ska eller bör, enligt 
texten, utgå från ett ”delat utbildningsansvar” (Ibid, s. 222-223) för lärar-
utbildningen. Detta innefattar samarbete på lika villkor, där lärosätets inte 
(längre) ska vara de överordnade, exempelvis rörande lärarutbildningens 
praktik och dess organisation (Ibid, s. 222-223). Samarbetet ska vara jäm-
bördigt mellan lärosäte och skola, ske på flera olika nivåer, samt omfatta 
olika delar av utbildningen. Förutom praktik och praktikorganisation be-
höver samarbetet kring lärarutbildningen även innefatta frågor som dimen-
sionering, enskilda utbildningsupplägg och utbildningsinsatser efter grund-
utbildning (Ibid, s. 223). Lärarutbildningens kvalitet kan på så vis öka, om 
befintliga moment inom lärarutbildningen utvecklas i samverkan mellan 
berörda, och om lärarutbildningen blir bättre insatt i skolornas lokala ut-
vecklingsarbete. Forskningscirkeln föreslås som en konkret arbetsform, 
vilken kan leda till en närmare förståelse för varandras verksamhet (Ibid, s. 
231-236).  
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I texten anges skola och lärosäte som ”ömsesidigt beroende” (Ibid, s. 
225-227) av varandra. Med det riktas uppmärksamheten på parternas 
förhållande till varandra rörande forskning. I bilagetexten ses dagens glapp 
mellan skola och lärosäte som bekymmersamt eftersom den bristfälliga 
kommunikationen dem emellan gör att forskningsresultat inte kommer 
skolan tillhanda och skolans (forsknings)problem inte når lärarutbild-
ning/lärosäte.  

Man kan anföra fler exempel på innehållsområden där forskning och skola 
är mycket omedvetna om varandra, fastän man från olika utgångspunkter 
arbetar med gemensamma problem. Resultatet blir att både skolans praktik 
och högskolans forskning går miste om värdefull kunskap (Ds 1996:16, s. 
226).  

I texten betonas vikten av en förbättrad förbindelse mellan skolans praktik 
och forskningen med hänvisning till att en ”reflekterande praktiker” kräver 
”olika teoretiska glasögon” (Ibid, s. 225). I texten anges även behovet av 
att fånga upp de faktiska problemområden som skolan uppfattar samt det 
”[…] stor[a] behov[et] av en empiriskt förankrad ämnesdidaktisk forsk-
ning. En sådan forskning kräver ett utvecklat samarbete mellan skola och 
högskola, ett konkret samarbete – i regionen” (Ibid, s. 227). I texten beto-
nas även vikten av forskning som handlar om ”skolan och dess institutio-
nella villkor” (Ibid, s. 226), dvs. inte enbart ämnen i bemärkelsen. Ett ex-
empel som anges i texten på sådan forskning är forskningen om ungdoms-
kulturer (Ibid, s. 226-227). 

RUC som mötesplats för skola, lärarutbildning och forskning 
I bilagetexten framkommer ett behov av nya mötesplatser för skola och 
lärosäte med hänvisning till skolans decentralisering (Ds 1996:16, s. 228). I 
texten föreslås utvecklandet av regionala utvecklingscentra som mötesplat-
ser. Kännetecknande för dessa mötesplatser är att:  

[K]ontakterna mellan skolväsendet och högskolan (lärarutbildningen) sker 
så fritt och på så många olika nivåer som möjligt. Skolan är i likhet med 
högskolan en mångfasetterad institution där många olika röster hörs. Alla 
som verka i skolan har t.ex. inte alltid en gemensam syn på skolutveckling. 
Så mycket viktigare då med mötesplatser som programmatiskt tillåter mot-
sättningar, olika meningar, problematiseringar. I ett regionalt utvecklings-
centrum bör man tillgodose krav både på planerade utbildningsinsatser ut-
ifrån kommuners och skolors behov och på ett fritt kunskapsutbyte där den 
enskilde läraren eller skolledaren söker sig till seminarier eller andra arran-
gemang därför att han eller hon har ett särskilt intresse för dem frågor som 
tas upp.  
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Det kan självklart inte vara högskolans huvuduppgift att ständigt utföra 
vadhelst skolan beställer. Högskolans viktigaste uppgift är kanske att kri-
tiskt granska och utmana invanda föreställningar – men kritiken och utma-
ningarna kräver en samtalsmiljö som präglas av ömsesidigt förtroende och 
mötesplatser där dessa samtal kan föras (Ds 1996:16, s. 228).  

I bilagetexten används formuleringen ”högskolan som regionalt utveck-
lingscentrum” (Ibid, s. 229). På så sätt betonas lärosätet som en plats för 
möten mellan skola och lärarutbildning. Det regionala utvecklingscentru-
met i texten inbegriper en ”samverkansstruktur” för skola och lärarutbild-
ning (Ibid, s. 53). Med en samverkansstruktur åsyftas i första hand högsko-
lans inre organisation med funktioner som: 

… [k]an ge verksamma bidrag till regionens skolutveckling. Dessa kontakt-
funktioner ska också ha sådan styrka att den ger högskolans forskning och 
utbildning förankring i skolans praktik. [---] Uppgiften att vara ett regionalt 
utvecklingscentrum skall således genomsyra hela lärarhögskoleorganisatio-
nen (Ds 1996:16, s. 229).  

Regionala utvecklingscentra görs på så vis i texten även till ett inre utveck-
lingsarbete för lärosäten med lärarutbildning. Berg (2007) menar att det i 
bilagetexten antyds att RUC förstås som ett ”utvecklingsarbete i sig” (s. 
33). Termen skolutveckling knyts på så sätt både till en förbättring av sko-
lan och av lärarutbildningen. I slutet av bilagetexten föreslås fem olika 
verksamheter, formulerade som förmågor, för regionala utvecklingscentra 
(Ds 1996:16, s. 230-240): 

”Regionala utvecklingscentra bör kunna ha förmåga att överblicka och ut-
värdera utvecklingsarbetet inom regionen och medverka till erfarenhetsutby-
te mellan skolor och kommuner” (s. 231), 

”Regionala utvecklingscentra bör kunna ha förmåga att initiera och ge ser-
vice åt utvecklings- och forskningsprojekt” (s. 231), 

”Regionala utvecklingscentra bör kunna ha förmåga att skapa en sådan 
samverkan mellan högskola och skola att man kan utveckla lärarutbildning-
en som helhet, stärka praktikorganisationen och medverka i en praktik-
teoribaserad kompetensuppbyggnad” (s. 235),  

”Regionala utvecklingscentra bör kunna ha förmåga att organisera fortbild-
ning och utveckla formerna för informationsspridning” (s. 237),  

”Regionala utvecklingscentra bör kunna ha förmåga att bygga upp gemen-
samma resurscentra för skola och högskola” (s. 238).  

(Citerat från Ds 1996:16, s 231-238) 
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Med ovanstående beskrivs ett antal verksamheter/förmågor som ett regi-
onalt utvecklingscentrum kan kännetecknas av. Ovanstående indikerar vad 
regionala utvecklingscentra kan inbegripa utifrån önskemålet i texten om 
centra som innehar både bredd som djup (Ibid, s. 231). Benämningen regi-
onala utvecklingscentra innefattar olika samarbeten mellan skola (utbild-
ningsväsendet), lärarutbildning, lärosäte och forskning. Skola, lärarutbild-
ning och/eller lärosäte förväntas i texten kunna bidra i varandras utveck-
lingsarbete. Skolans lärare och skolledare blir i texten naturliga medarbeta-
re i lärarutbildningen när det gäller planering, undervisning och utvärde-
ring. Lärosätet i sin tur stödjer sin regions skolor genom att skapa över-
blick av skolutvecklingen etc. och som kritiska granskare åt skolorna. Det 
ska också finnas en naturlig länk mellan VFU och berörda skolor. Ett RUC 
ska vara en angelägenhet för hela lärosätet (Ibid, s. 231) med god kunskap 
om det lokala utvecklingsarbete som sker på skolorna. Ett RUC är med i 
frågor som ses som angelägna för skolan (Ibid, s. 238-239). I texten fram-
hålls att alla skolor ska ha möjlighet till regionalt stöd. Den geografiska 
närheten ses som viktig (Ibid, s. 230-231).  

De olika förmågor/verksamheter som RUC föreslås ha, sker med hän-
visning till de två skilda världar som lärosäte respektive skola finns inom. 
En påverkan av dessa världar görs i texten till ett centralt arbete för RUC. I 
likhet med incitamentet för att reformera lärarutbildningen, motiveras även 
innehållet för RUC med hänvisning i första hand till skolans behov. Vad 
ett RUC mer specifikt ska innebära, blir i texten beroende av ”lokala och 
regionala förutsättningar”:  

Regionala utvecklingscentras funktioner bör uppmärksammas i kraft av de-
ras betydelse för skolans framtid. Dessa centra måste byggas upp genom ett 
långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete i samverkan mellan högskola 
och skola. [---] Arbetet med regionala utvecklingscentra gäller i hög grad 
påverkan av traditioner med djupa rötter i ’skolans värld’ och i ’det akade-
miska’. De funktioner, som vi diskuterat i föregående avsnitt syftar alla till 
att öppna nya förbindelselänkar i dessa etablerade strukturer (både inom 
dem, mellan dem och i förhållande till omgivande samhället). Om sådana 
förändringar skall bli något annat än slag i luften måste de anpassas till och 
utnyttja lokala och regionala förutsättningar [---] (Ds 1996:16, s. 241).  

I Lärarutbildning i förändring föreslås att Högskoleverket och Skolverket 
får det gemensamma uppdraget av regeringen att ”… stödja bildandet av 
sådana regionala utvecklingscentra” (Ibid, s. 56), dvs. i enlighet med före-
slagen idé i rapportens bilagetext. Högskoleverket och Skolverket föreslås 
stödja konkretiserandet av idén på olika sätt (Ds 1996:16, s. 55). Ytterliga-
re föreslås att regeringen ”uppmuntrar bildandet av sådana regionala ut-
vecklingscentra genom att rikta utvecklings- och forskningsuppdrag till 
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centra och eventuellt genom att ge visst stöd för en basorganisation” (Ds 
1996:16, s. 56).  

Efter det att Arbetsgruppen för översyn av lärarutbildningen lagt fram 
sin rapport, tillsätts en lärarutbildningskommitté. I kommittédirektivet till 
Lärarutbildningskommittén framgår att den bland annat ska redovisa för-
slag på hur regionala utvecklingscentra ska organiseras (Dir. 1997:54, SOU 
1999:63, s. 367). 

Sammanfattning 
Det är ungefär från mitten av 90-talet som kravet om regionala utveck-
lingscentra börjar definieras och legitimeras i ”det sociala” som en ”ny” 
officiell-politisk lösning på skolans och lärarutbildningens behov. Tre 
övergripande områden lyfts fram för RUC att handskas med: lärarutbild-
ning, skolutveckling och forskning, vilka ses utgöra gemensamma angelä-
genheter för skola och lärosäte. Under denna första tidsperiod blir dessa tre 
områden tätt sammankopplade med varandra. Denna inledande legitime-
ring av RUC görs inom ramen för talet om lärarutbildning. Behovet av 
RUC går att förstås som en lösning på såväl skolans som lärarutbildning-
ens behov. Mer specifikt handlar det om att lärarutbildningen behöver ett 
RUC för att lärarutbildningen bättre ska kunna svara upp mot de krav som 
den tidens skola kräver. De grundläggande motiven till varför ett RUC 
behövs, hänförs till den tidens förändrade samhälleliga krav på skolan, 
skolans decentralisering och lärares professionalitet, samt relationen mellan 
lärosäte och skola. Forskning blir viktigt för att mer ”reflekterande prakti-
ker” i skolan ska kunna utvecklas. Skola och lärosäte behöver varandras 
olika kunskaper; det finns ett ”ömsesidigt beroende” dem emellan. I detta 
tal om lärarutbildning förväntas skolans företrädare ha en jämbördig roll i 
förhållande till lärosätet och att ett ”delat utbildningsansvar” finns för 
lärarutbildningen. Lärarutbildningen beskrivs som i gränslandet mellan 
skolans och högskolans skilda världar. I rapporten Lärarutbildning i för-
ändring förskjuts tanken om lärarutbildning som regionala utvecklings-
centra till att konstruera regionala utvecklingscentra som någonting annat i 
förhållande till lärarutbildningen. På det sättet definieras RUC tydligare 
som någonting som innehar andra värden än vad den tidens lärarutbild-
ning tolkas ha. RUC ska bli en plats där skilda perspektiv och värden ska 
kunna mötas. Att arbeta med relationen mellan lärosäte och skola kan i 
denna inledande RUC-fas förstås som ett skolutvecklingsarbete i sig. Med 
bilagetexten legitimeras och definieras framför allt RUC som idé. Hur RUC 
som företeelse ska utvecklas i praktiken ses inte som en statlig angelägen-
het. Den hänskjuts till aktörerna, företrädesvis lärosätet och skolan, på 
regional och lokal nivå. 
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1997-2001: Bekräftelse av RUC som officiell-politisk företeelse 
I efterkommande budgetproposition inför 1997 tar regeringen således fasta 
på förslaget att inrätta regionala centrum (Berg 2007, s. 22; Högskolever-
ket 2009, s. 13). Lärosätets ansvar för RUC kom i 1997 respektive i 1998 
års regleringsbrev till lärosätena att formuleras på följande sätt:  

Högskolor som bedriver utbildning av lärare skall efter sina förutsättningar 
samverka i uppbyggnaden av regionala centrum för skolutveckling. Av års-
redovisningen skall i förekommande fall framgå antalet och inriktningen av 
samverkansprojekt/aktiviteter vad gäller skolutveckling (Regleringsbrev för 
budgetåret 1997, s.6; Regleringsbrev för budgetåret 1998, s.9).  

Den officiell-politiska förväntan på lärosätenas arbete med RUC kom i 
nästkommande regleringsbrev för budgetåren 1999, 2000 och 2001 att 
formuleras mer kravfyllt gentemot lärosätena, från ”efter sina förutsätt-
ningar samverka” till att lärosätena ”skall medverka i uppbyggnaden av 
regionala centrum” (Regleringsbrev för budgetåret 1999, s. 9). I reglerings-
breven för budgetåren 2000 och 2001, anges också vad regionala centrum 
syftar till: ”Dessa skall främja kompetensutveckling av lärare, skolutveck-
ling och utveckling av lärarutbildningen” (Regleringsbrev för budgetåret 
2000, s. 10; Regleringsbrev för budgetåret 2001, s. 10). 

Betoning på jämlik relation lärosäte – skola 
Skrivningar om regionala utvecklingscentra går även att hitta i regeringens 
utvecklingsplaner för skolan vid tidpunkten för legitimeringen av dessa 
centra (Skr. 1996/97:112; Skr. 1998/99:121). Med utvecklingsplanernas 
skrivningar motiveras direkt eller indirekt behovet av regionala utveck-
lingscentra utifrån ett statligt skolperspektiv. I utvecklingsplanerna för 
förskola, skola och vuxenutbildning från regeringen (Skr. 1996/97:112; Skr 
1998/99:121) nämns regionala utvecklingscentra som en del i det samarbe-
te och den samverkan som regeringen anser behöver komma till stånd ut-
ifrån sin inriktning på ”likvärdighet och kvalitet” (Skr. 1996/97:112, om 
RUCs roll se s. 46-48) respektive på ”samverkan, ansvar och utveckling” 
(Skr. 1998/99:121, om RUCs roll se s. 50, 57, 59, 94). Vid de tillfällen i 
utvecklingsplanerna som RUC omnämns då handlar RUCs roll, liksom 
tidigare, om att vara en plats där skola och lärarutbildning kan mötas re-
spektive där tillgången av forskarutbildad personal för skola såväl som för 
lärosäte finns samt om lärares kompetensutveckling utifrån den förändrade 
lärarrollen (1996/97:112, s. 46-47; 1998/99:121, s. 57-59). RUC behövs 
för att förbättra den ojämlika relation som uppfattas finnas mellan lärosä-
te/lärarutbildning och skola (jfr med Ds 1996:16, s. 215-242). I en utred-
ning som publiceras utifrån fokus på hur ”den pedagogiska utvecklingen i 
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skolan” kan stödjas blir RUC en viktig lösning för en förbättrad relation 
mellan lärosäte och skola (SOU 1997:121, s. 207). 

[--] Att föra skola och lärarutbildning närmare varandra bör vara en central 
utvecklingsuppgift under de närmaste åren. De regionala utvecklingscent-
rum som regering och riksdag har förordat är ett viktigt steg på vägen. [---] 
Vi tror på en radikal nyorientering i förhållandet mellan högskolan och sko-
lan. Det avgörande är att skolan genom dialog med lärarutbildningens före-
trädare får inflytande över hela utbildningen och blir delaktiga i hela den 
process som formar framtidens lärare. Man skulle t.o.m. kunna tala om ett 
”delat utbildningsansvar” mellan högskola och skola. För att åstadkomma 
detta måste man etablera nya arenor där dialogen kan föras. Det finns såda-
na arenor, men de är alltför fåtaliga och alltför präglade av att det är hög-
skolan som har problemformuleringsprivilegiet. Ska man ändra på det nuva-
rande förhållandet och få till stånd en mer jämlik situation, måste man ock-
så byta perspektiv och se på lärarutbildningen från skolans håll. Ett sätt att 
göra det är att utgå från skolans NYTTA av högskolan och inte i första 
hand från utbildningens behov av skolförankring. Vilken nytta kan skolan 
ha av lärarutbildningen I DAG_ och inte bara i framtiden när studenterna 
har blivit färdiga lärare? [---] (SOU 1997:121, s. 207).  

Framväxten av regionala utvecklingscentra definieras som en angelägenhet 
för staten att diskutera med skolans representanter.  

De regionala pedagogiska utvecklingscentrum som byggs upp i anslutning 
till vissa universitet och högskolor med lärarutbildning runt om i landet har 
på vissa håll redan fått en central roll för kompetensutveckling och forsk-
ning. Här kan kommuner, högskolan, det lokala näringslivet och andra in-
tressenter bedriva olika typer av utvecklingsprojekt och forskningsanknuten 
kompetensutveckling nära verksamheten. På andra håll har samarbetet mel-
lan avnämare och högskola hindrats av revirdiskussioner och andra hinder 
för kommunikation. Regeringen anser att det är mycket viktigt att verksam-
heten vid de regionala pedagogiska utvecklingscentrum, som nu växer fram, 
bedrivs i nära samarbete mellan intressenterna. Utvecklingen vid centrumen 
skall också ingå i diskussionen mellan staten och företrädarna för kommu-
ner, lärare och skolledare (Skr. 1998/99:121, s. 59).  

Utifrån inriktningen om ansvar, samverkan och utveckling framhävs också 
i regeringens utvecklingsplan för 1998/99 RUCs roll som en arena där 
utvecklingsprojekt och forskningsanknytning nära verksamheten mellan 
olika intressenter, som lokalt näringsliv, högskola och kommun, kan 
komma till stånd (Skr. 1998/99:121, s. 59). I utvecklingsplanen 1998/99 
beskrivs RUC även som en plats där ”kreativa forskningsmiljöer” för lä-
rarutbildningen kan komma till stånd:  
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På senare tid har satsningarna på regionala centrum för utveckling och 
forskning vid lärarutbildningen varit ett försök att skapa kreativa forsk-
ningsmiljöer. [---] Skolverket bör verka för att nätverk mellan forskare och 
skolans lärare och skolledare utvecklas, för att kvalitetssäkra både lärarut-
bildningens forskningsbas och skolornas kontakt med högskolans forskning 
(Skr 1998/99:121, s. 120). 

 

Stöd av Högskoleverket och Skolverket  
I utvecklingsplanerna framkommer direkt eller indirekt hur Skolverket ska 
förhålla sig till regionala utvecklingscentra. Med skrivningen här ovan 
(Skr. 1998/99:121, s. 120) tillskrivs Skolverket en samordnande och stöd-
jande roll för samverkan mellan skolans verksamma och forskare. I likhet 
med departementsskrivelsen från 1996 (Ds 1996:16) antas forskningssam-
verkan mellan lärarutbildning och skola som lika värdefull för båda parter.  

Förutom lärosäten med lärarutbildning, identifierades således på statlig 
nivå Högskoleverket och Skolverket som ytterligare två aktörer, vilka ut-
ifrån sina specifika uppdrag förväntades bidra till utvecklingen av RUC i 
”det sociala”. Dessa statliga verk skulle: 

[…] stimulera utvecklingen av regionala utvecklingscentra. Det är önskvärt 
att olika samarbetsmodeller utvecklas utifrån lokala behov och förutsätt-
ningar. Det finns redan i dag goda erfarenheter av regionalt samarbete mel-
lan högskola och skola att bygga vidare på. Regionala utvecklingscentra bör 
kunna få en viktig roll när det gäller att initiera och stimulera förnyelsearbe-
te i samverkan mellan högskola, förskola, skola och vuxenutbildning (Skr 
1996/97:112, s 48).  

I likhet med förslaget om regionala utvecklingscentra i lärarutbildnings-
rapporten Lärarutbildning i förändring (Ds 1996:16), framkommer i cita-
tet ovan, att hur regionala utvecklingscentra ska se ut och deras samver-
kan, ska bestämmas lokalt och regionalt. Med det förväntas från regering-
ens sida en utveckling av ”olika samarbetsmodeller” En ytterligare likhet 
till lärarutbildningsrapporten är förväntningen på regionala utvecklings-
centra som mötesplats för samverkan mellan lärosäte och skola.  

Under 1999-2000 publiceras två statliga rapporter som tar utgångs-
punkt i tidigare skrivningar om vad regionala utvecklingscentra kan eller 
bör vara (Högskoleverket & Skolverket 1999; Skolverket 1999). Gemen-
samma och viktiga förutsättningar för utvecklandet av regionala utveck-
lingscentra blir enligt rapporterna de ”lokala behoven” som styrande för 
centrumens innehåll, en samverkan baserad på” jämbördiga parter” och ett 
”gemensamt ansvarstagande” för det regionala utvecklingscentrumet 
(Högskoleverket & Skolverket 1999; Skolverket 1999). En viss nyansskill-
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nad görs mellan rapporterna rörande termerna ”gemensamt ansvarstagan-
de” respektive ”ömsesidighet”. Med ”ömsesidighet” vill verken betona 
känslan av jämbördighet, förtroende osv. Ansvarstagande, menar de, inne-
bär mer en fokus på handlandet i sig snarare än känslan av ömsesidighet 
(Högskoleverket & Skolverket 1999, s. 7). Dessa två rapporter kan också 
läsas som en lägesrapportering av uppbyggnaden och realiserandet av 
RUC.  

Den ena rapporten, Regionala utvecklingscentrum – nya former för 
samverkan (Högskoleverket & Skolverket 1999) baseras på synpunkter 
från företrädare vid lärosäten med lärarutbildning, kommuner samt ”andra 
berörda organisationer” (Ibid, s. 2). Representanter för nämnda aktörer 
träffades under fem konferenser hösten 1997 och våren 1998. Konferen-
serna syftade till att:  

[…] ge högskolor och kommuner tillfälle till utbyte av erfarenheter samt att 
ge verken en möjlighet att skapa sig en uppfattning om utvecklingen av 
verksamheten. Detta har gett oss en bas för att diskutera hur verken i fram-
tiden bör stimulera, stödja och främja regionala utvecklingscentrum utifrån 
de nya krav och förväntningar som finns på och inom lärarutbildningen 
(Högskoleverket & Skolverket 1999, s. 2).  

Innehållet för varje konferens bestämdes av det lärosäte som valts ut som 
arrangör av ansvariga verk (Högskoleverket & Skolverket 1999, s. 2-3). I 
rapporten beskrivs de tema som varit återkommande för samtliga fem kon-
ferenser utifrån rubrikerna ”Mötet högskola – skola” (s. 3), ”Praktiken – 
en naturlig mötesplats för skola och högskola?” (s. 4), ”Forskningen och 
skolan eller skolan och forskningen?” (s. 5), ”Kompetens för att förstå och 
förnya skola och lärarutbildning” (s. 6) samt ”Finansiering – ett gemen-
samt problem?” (s. 7). Dessa rubriker kan jämföras med bilagetextens 
beskrivningar om mötesplatser, lärarstudenternas praktik som gemensamt 
intresse, skolans och lärarutbildningens forskningsanknytning, kompetens-
utveckling av lärare samt synpunkter om utvecklingscentra utifrån en eko-
nomisk aspekt (Ds 1996:16, s. 215-242). Redan utifrån rapportens rubri-
ker är det möjligt att dra paralleller mellan rapportens idémässiga skriv-
ningar och bilagetextens skrivningar om regionala utvecklingscentra. I 
rapporten framkommer att den presentation som görs med rapporten även 
ska uppfattas som en identifiering från verkens sida av vad som krävs för 
att: ”… ett samarbete på ett jämbördigt plan skall fungera” (Högskolever-
ket & Skolverket 1999, s. 2). Vidare anges: 

Vi vill visa att processen med att utveckla former för samverkan är snabb 
och präglas av ett stort intresse och engagemang, både från högskolan och 
kommunens sida. De exempel vi ger är ett urval av alla de olika verksamhe-
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ter och initiativ som kommit fram i samtal och beskrivningar. De är inte 
valda för att framhäva någon ’region’ framför andra utan tjänar som illust-
rationer till vår framställning och de idéer vi tror på. Vi har inte heller strä-
vat efter att vara heltäckande i vår exempelsamling (Högskoleverket & 
Skolverket 1999, s. 2).  

I den senare delen av rapporten gör sedan verken sin bedömning rörande 
behovet av fortsatta stödinsatser för RUC. 

I den andra rapporten, Regionala utvecklingscentra: En kartläggning av 
kommuners och skolors samverkan med universitet och högskolor (Skol-
verket 1999), beskrivs och bedöms de regionala utvecklingscentrumens 
betydelse som stöd för kommuners och skolors utveckling i slutet av 90-
talet. En bedömning görs även rörande de regionala utvecklingscentrumens 
förhållande till Skolverkets arbete med skolriktat stöd (Skolverket 1999, s. 
4). Kartläggningen har avsett att rikta fokus på ”… kommuners och sko-
lors strategier inom skolutvecklingsområdet…” (Ibid, s. 3) rörande 
”grundutbildning”, ”kompetensutveckling” samt ”forskning” (Ibid, s. 3-
4)45. 

Lägesbild RUC 1999: Tilltro till RUC men vissa problem 
Lägesbilden av RUC vid slutet av 1990-talet, via lästa statliga texter, påvi-
sar att det vid flera lärosäten pågår en upparbetning av regionala utveck-
lingscentra. RUC kan förstås ingå som en del av den så kallade ”samver-
kansstrukturen” vid flertalet lärosäten. Däremot noterar de statliga verken 
att skolan inte ges den roll i samarbetet med lärosäte och lärarutbildning 
som avsågs med RUC:  

Vid de flesta lärosäten med lärarutbildning finns idag en utökad samverkan, 
ofta organiserad inom ramen för ett regionalt utvecklingscentrum. De flesta 
centrum styrs av ett råd eller en styrgrupp vars representation speglar de 
olika aktörerna. Endast ett fåtal har särskild administrativ personal för 
handläggning av utvecklingscentrets ärenden. De projekt som bedrivs speg-
lar en utökad dialog med utgångspunkt framför allt i hur lärosätets lärarut-
bildning kan vara en del i diskussionen om lärarnas kompetensutveckling, 
skolans arbete med uppföljning och utveckling etc. Mera sällan verkar dis-
kussioner föras om hur skolan kan berika och vara medaktör i lärarutbild-
ningens utveckling. De flesta projekt är en breddning och fördjupning av ti-
digare dialog och innebär ännu inte något nytt. Detta kan ses bl. a. genom 

                                                      
 
 
45 Rapportens analys och bedömning om samverkan skola och lärosäte/RUC sker 
utifrån intervjuer med förvaltningschefer och utvecklingsledare på förvaltningsnivå, 
rektorer samt lärare på skolnivå i 18 kommuner (Skolverket 1999, s. 4). 
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att det endast undantagsvis har presenterats tankar och idéer där nyttan för 
lärarutbildningen belyses och diskuteras. När syftet för RUC eller liknande 
initiativ fastställs framhåller man ofta samtliga dessa aspekter. Detta borgar 
förhoppningsvis för att samverkan kommer att utvecklas utifrån samtliga 
parters perspektiv (Högskoleverket & Skolverket 1999, s. 8).  

De synpunkter från skolföreträdare som framträder i de statliga texterna 
anger en samverkan/samarbetet kring regionalt utvecklingscentrum som i 
för hög grad sker på lärosätets villkor och inte som ”jämbördiga parter” 
(Högskoleverket & Skolverket 1999, s.9; Skolverket 1999, s. 22). Av ovan-
stående citat framkommer skolans underordnade roll som ett hinder för att 
kunna skapa nya diskussioner om lärarutbildningens utveckling. RUC 
hänvisas till som en möjlighet att komma tillrätta med detta tolkningsföre-
trädesproblem. Frågor som ”Hur skall skolan påverka lärarutbildningen?” 
implicerar att skolan i högre grad än vad den är (i slutet av 1990-talet) 
behöver bli en mer central ”medaktör” rörande lärarutbildningens innehåll 
(Högskoleverket & Skolverket 1999, s. 9). 

Forskning och forskningsanknytning. I rapporterna framkommer vidare 
ett intresse överlag från kommunens/skolans sida att ta del av forskning 
(Skolverket 1999, s. 17-18; Högskoleverket & Skolverket 1999, s. 5). Den 
forskning som intresserar kommunen/skolan är forskning som är ”praktik-
nära”(Skolverket 1999, s. 17), ”tillämpbar” (Ibid, s. 18), ”skolrelevant” 
(Högskoleverket & Skolverket 1999, s. 5). De deltagande forskar-
na/högskolans företrädare är överens med kommun- och skolrepresentan-
terna om att dagens forskning inom lärarutbildning har varit för snäv och 
fokuserat fel. Men de hyser farhågor ”… att mer skolrelevant forskning 
riskerar att ”kantra” och bli en ny slags metodik och inte en kunskaps-
byggnad och reflexion” (Högskoleverket & Skolverket 1999, s. 5). 

Lärarutbildning. Lärarutbildningens verksamhetsförlagda praktik ses av 
kommunföreträdare och lärarutbildningsföreträdare som det mest naturli-
ga utvecklingsområdet att ta som utgångspunkt i det fortsatta arbetet för 
ett förbättrat samarbete mellan högskola/lärarutbildning och kom-
mun/skola. Detta eftersom det redan finns en pågående dialog kring frågor 
rörande innehåll, organisation och ansvar. Samarbetet kring lärarutbild-
ningens praktik impliceras leda till att kompetensutveckling hos lärare och 
skolutveckling kan komma till stånd (Högskoleverket & Skolverket 1999, 
s. 3-4). I likhet med de ursprungliga tankegångarna om RUC understryks 
också betydelsen av lärarutbildningens anknytning till (relevant) forskning 
och att ta ett sammanhållet grepp om hela lärarutbildningen (Ibid, s. 5-6). 

Skolutveckling och kompetensutveckling. Skillnaderna mellan kommu-
nernas förutsättningar i att samverka med lärosätet, bland annat via RUC, 
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påtalas också av Skolverket (1999) som en fråga om kommunernas förut-
sättningar att bedriva skolutvecklingsarbete: 

[…] [K]ommuner har olika förutsättningar för sitt skolutvecklingsarbete. 
Medan vissa kommuner först och främst måste se till att man har personal 
på skolorna, kan andra kommuner fundera över vilka karriärtjänster man 
ska erbjuda sin personal (Skolverket 1999, s. 23).  

I Skolverksrapporten framgår att strategiska planer för personalens kompe-
tensutveckling på förvaltningsnivå saknas i flera kommuner. En avslutande 
reflektion görs i denna rapport kring kommuners medverkan i uppbyggna-
den av regionala utvecklingscentra:  

Vi tycker oss ha sett ett positivt samband mellan förekomsten av en övergri-
pande strategi för kompetensutveckling i kommunen och möjligheterna att 
agera som en jämbördig part gentemot universitet och högskolor (Skolver-
ket 1999, s. 25).  

Kritik riktas av Skolverket mot skolans förvaltningsnivå rörande dess bris-
tande kännedom om sina skolors verksamhet och kompetensutvecklings-
behov (Skolverket 1999, s. 24). Förvaltningsnivån har för lite kännedom 
om verksamheten och kompetensbehov på skolnivå om verksamhet. Skol-
ledarna i sin tur har för lite kännedom om de diskussioner som sker i för-
valtningschefernas nätverk rörande lärosätes ”aktiviteter” (Ibid, s. 24). 
Utifrån den lärarröst som framkommer i rapporten påtalas en brist på tid, 
snarare än bristen på ekonomiska resurser, exempelvis tidsbrist på grund 
av när på arbetsåret som kompetensutvecklingsinsatser sker (Skolverket 
1999, s. 13). 

Bedömning och slutsatser om RUC. Den bedömning som görs av RUC 
vid slutet av 1990-talet är att ”… insatserna för samarbete ökar både från 
högskola och kommuner” (Högskoleverket & Skolverket 1999, s. 9), men 
att RUC generellt sett innebär såväl innehållsliga som organisatoriska pro-
blem beträffande46:  

                                                      
 
 
46 Denna bild av RUC förstärks med utvärderingen av Utvecklingen av högskolans 
samverkansuppdrag (Högskoleverket 2001). I den görs bedömningen att samarbe-
tet mellan lärosäte och skola har ökat från 1997 fram till 2000 (Högskoleverket 
2001, s. 109) Regionala utvecklingscentrum omnämns i detta sammanhang som ett 
bland flera pågående samverkansprojekt för skolutveckling vid svenska lärosäten 
vid denna tidpunkt. Med hänvisning till Högskoleverkets och Skolverkets gemen-
samma rapport från 1999 (Högskoleverket & Skolverket 1999), beskrivs samver-
kan rörande regionala utvecklingscentra som inte helt problemfri och att mer ut-
vecklingsarbete behövs (Högskoleverket 2001, s. 60-61).  
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 ”förhållandet mellan lärarutbildningen och övrig verksamhet inom 
lärosätet”, 

 ”brist på samverkan inom hela universitetet/högskolan” (gäller de 
större högskolorna), 

 ”kommuners/skolors misstänksamhet mot och bristande kunskap 
om forskning och lärarutbildning”, 

 ”högskolornas traditionella dominans och tolkningsföreträde”, 

 ”bristande förståelse för och insyn i varandras uppgifter, arbetsvill-
kor och roller”, 

 ”osäkerhet om uppgifter för RUC och innehållet i verksamheten”, 

 ”traditionella roller som mottagare och producent och forskningsre-
sultat och kunskap”, 

 ”svårigheter att starta nytt, det är lättare att bygga vidare på befint-
lig organisation, t. ex. praktiken än att diskutera hur skolan skall 
påverka lärarutbildningen”. 

(Citerat från Högskoleverket & Skolverket 1999, s. 9-10) 

I Skolverksrapporten framkommer en variation mellan den tidens regionala 
utvecklingscentrum avseende kommundeltagande och påverkan, verksam-
hetens innehåll och hur långt de olika utvecklingscentrumen har kommit 
(Skolverket 1999, s. 25). Vidare varierar kommunernas agerande gentemot 
RUC, från de aktiva kommunerna som själva har kontaktat universi-
tet/högskola för samarbete, till de passiva kommunerna som väntar på att 
universitet/högskola skall ta kontakten (Ibid, s. 25). I Skolverket (1999) 
framkommer även olika skilda förutsättningar i kommunens/skolans sam-
verkan med lärosäten beroende av den geografiska närheten till ett lärosäte 
respektive lärosätets storlek (Ibid, s. 14-15, 17, 20-21, 23). Flera kommu-
ner ser det som ett ansvar, inom ramen för lärosätenas samverkansupp-
drag, att se till att RUC skapas (Ibid, s. 25).  

Sammantaget ger rapporterna uttryck för en fortsatt positiv hållning och 
konsensus om RUCs varande. Såväl de intervjuade/medverkande som de 
statliga verken är förhoppningsfulla om RUCs fortsatta utveckling och 
funktion (Skolverket 1999, s. 22) och potential (Högskoleverket & Skol-
verket 1999, s. 8-9).  

Flera förvaltningschefer är mycket förhoppningsfulla vad gäller de regionala 
utvecklingscentrernas verksamhet. Man tror att de kommer att fungera som 
den formella basen för samverkan. Samtidigt betonar man vikten av att uni-
versitetens och högskolornas interna samordning fungerar. Som kund ska 
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man inte bli offererad ett pris om man kontaktar institutionen direkt – ett 
annat, högre pris om man går via utvecklingscentret. 

Nära förvaltningschefer påpekar förutsättningarna för samverkan är att 
man har ett gemensamt intresse och att man upplever att man är ömsesidigt 
beroende av varandra. Därför är man besviken på att en del universitet och 
högskolor fortsätter att styra kontakterna och att erbjuda kommunerna sin 
’hjälp’.  

På skolledar- och lärarnivå har man i allmänhet inte haft några kontakter 
med de regionala utvecklingscentrerna (Skolverket 1999, s. 22).  

De statliga verken bedömer, utifrån sin medverkan i diverse aktiviteter och 
pågående samverkansprojekt att det inte behövs några ytterligare stödin-
satser från deras sida. Däremot betonas att de även fortsättningsvis behö-
ver vara med och följa arbetet med RUC (Högskoleverket & Skolverket 
1999, s. 10). Som kommande områden för stöd av Skolverket och Högsko-
leverket är, förutom ”[a]tt visa intresse för det fortsatta arbetet” också 
”frågan om nationella resurscentrum” och ”breddningen av RUC-
uppdraget, en del av högskolans ’tredje uppgift’ ” (Ibid, s. 11). Verken 
föreslås också kunna ge diverse uppdrag till RUC samt att arbeta för att 
även utbildningsdepartementet nyttjar dem (Ibid, s. 11). 

Lärarutbildning – genom regional samverkan 
Under 1999 ger Lärarutbildningskommittén sitt svar på frågan om RUCs 
organisering. Kommitténs svar är i linje med förslaget som framlades några 
år tidigare, dvs. att samarbetet ska styras av den lokala och regionala ni-
våns förutsättningar och inte av statliga regler och riktlinjer (Ds 1996:16). 
Vidare understryks jämbördigheten mellan parter och det gemensamma 
ansvaret för ”dialog och samverkan mellan kommun och lärarutbildning” 
(SOU 1999:63, s. 367). Det är dock i de specifika frågorna om lärares 
kompetensutveckling och grundutbildning som RUC mer uttryckligen om-
nämns i efterkommande lärarutbildningstexter. Det handlar då om grund-
utbildning, kompetensutveckling för yrkesverksamma och då bland annat 
för lärare i gymnasieskolans yrkesämnen. En viktig roll som RUC tillmäts 
är här, som tidigare nämnts, att skapa kontaktvägar (Ibid, s. 240) mellan 
högskola och olika intressenter, varav kommun/skola är central för lärar-
utbildningen, liksom samråd i regionen om vilka utbildningsinsatser som 
behövs med hänsyn till de behov som finns i kommunerna och ute på sko-
lorna (Ibid, s. 247). I propositionen En förnyad lärarutbildning framkom-
mer en betoning bland flera remissinstanser om vikten av att högskolans 
utbildningsutbud skapas i samverkan mellan högskola och kommun (Prop. 
1999/2000:135, s. 28-29). Lärares kompetensutveckling blir i hög grad en 
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regional fråga. Det handlar om den regionala kartläggningen av (SOU 
1999:63, s. 171) och samtalet om kompetensutvecklingsbehov samt hur 
utbildningsinsatser ska kunna anpassas till de behov som finns, då framför 
allt inom regionen (Ibid, s. 235).  

I samband med utredningen om en ny lärarutbildning föredras termen 
”kompetensutveckling” till förmån för termen ”fortbildning” (Ibid, s. 231, 
245). I efterkommande proposition förordas termen kompetensutveckling i 
enlighet med tidigare utrednings argument:  

[---] Regeringen menar i likhet med Lärarutbildningskommittén att begrep-
pet kompetensutveckling skall ersätta nuvarande formulering i skollagen om 
fortbildning. Kompetensutveckling är ett vidare begrepp än fortbildning, 
och rymmer såväl ämnesbreddning som ämnesfördjupning, metodutveck-
ling, arbetslagsutveckling, forskning och utvecklingsarbete samt annan verk-
samhetsutveckling av betydelse för förskolan, skolan och vuxenutbildningen 
(Prop. 1999/2000:135, s. 29 i kap. 6 Lärares kompetensutveckling).  

När det gäller lärarutbildningens forskningsanknytning anges RUC, alltef-
tersom dess framväxt, kunna uppmuntra forskning i skolan om skolan 
(Ibid, s. 261) och förbättra förutsättningarna för utvecklings- och forsk-
ningsprojekt för lärare i förskola, skola och vuxenutbildning (Ibid, s. 366). 
RUC ses som en länk, bland andra möjliga, lärosäte och skolan när det 
gäller forskning och forskningsanknytning (Prop. 1999/2000:135, s. 32). 
Övrigt sammanhang där RUC refereras till eller omskrivs i texterna är i 
frågan om nyanställda lärare (SOU 1999:63, s. 356) respektive gymnasiala 
yrkesprogram (Prop. 1999/2000:135, s. 28). 

Ny lärarutbildning med särskilt organ för forskning 
I propositionen En förnyad lärarutbildning (Prop. 1999/2000:135) föreslås 
ett ”särskilt organ” som skall ha ett ”sammanhållet ansvar” för det speci-
fika lärosätets lärarutbildning. Införandet av ett särskilt organ för lärarut-
bildning var alltså att stärka lärarutbildningens forskningsanknytning (se 
nedan). Det ”särskilda organet” skulle hålla ihop och se till att knyta 
forskningen närmare lärarutbildningen. I likhet med förslaget om RUC 
några år tidigare uppfattas även vid detta förslag en skillnad mellan lärosä-
te och skola. I propositionen omnämns det som ett ”balansproblem”:  

Kommittén framhåller att verksamhetens frågor och lärargärningen måste 
stå i centrum för forskarens uppmärksamhet. Då ökar möjligheten att föra 
in forskning och forskningsresultat i lärarutbildningen. Enligt kommittén 
bör lärosätenas ledning ta ett aktivt ansvar för utvecklingen av forskning 
inom lärarutbildningen. Ett särskilt organ inom universitetet eller högskolan 
bör ha det samlade ansvaret för lärarutbildning samt forskarutbildning och 
forskning i nära anslutning till denna. Universitet och högskolor bör bl. a. 
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beakta två "balansproblem". Det ena är högskolans behov av att utbilda 
forskare och bedriva forskning för att kunna upprätthålla en hög kvalitet 
inom lärarutbildningen i förhållande till den pedagogiska yrkesverksamhe-
tens behov av forskarutbildad personal. Det andra balansproblemet gäller i 
vilken grad och på vilket sätt forskningen skall styras av fältets behov (Prop. 
1999/2000:135, s. 34).  

Förslaget om ett särskilt organ för lärarutbildningen med forskningsan-
knytning kom att träda i kraft den 1 januari 2001, i och med införandet av 
en sammanhållen lärarexamen. Inom ramen för den nya lärarutbildningen 
går det att förstå regionala utvecklingscentrum som den plats där ”samver-
kan och samråd mellan lärarutbildningen och dess intressenter” (Prop. 
1999/2000:135, s.44) kunde föras. 

Sammanfattning 
Under perioden 1997-2001 konkretiseras och stärks de idéer och förslag 
rörande RUC som formulerades i samband med den påbörjade översynen 
av den tidens lärarutbildning. Med RUC finns förhoppningen om en ny 
mötesarena, ett så kallat delat utbildningsansvar för hela utbildningen, och 
känslan av ett ömsesidigt ansvarstagande. En statlig förväntan om att lä-
rosäten med lärarutbildning ska ”medverka i uppbyggnaden” av RUC 
skrivs in i regleringsbrevet för 1997. Betydelsen av RUC formuleras och 
betonas även inom ramen för regeringens utvecklingsplaner för skolan, 
dvs. RUC går att finna även i ”det skolpolitiska talet ”. RUC blir på så sätt 
belyst både utifrån ett utbildningspolitiskt perspektiv på lärarutbildning 
som utifrån ett utbildningspolitiskt perspektiv på skolan. I en skolutred-
ning som publiceras under denna tidsperiod betonas vikten av att inte bara 
utgå från lärarutbildningens behov av skolförankring, men att också utgå 
från ett mer nyttoperspektiv ”här och nu” på lärarutbildningen sett utifrån 
skolans behov. Med det antyds att det finns ytterligare ”tal om lärarutbild-
ning” men som inte RUC motiveras utifrån.  

Från och med 1997 får dåvarande Högskoleverket och Skolverket i 
uppdrag att stödja utvecklingen av regionala utvecklingscentra i landet. 
Idén om RUC går tydligt att finna i analyserade texter från Högskoleverket 
och Skolverket. Dessa aktörers uttolkningar av vad RUC ska eller bör vara 
respektive kan uppfattas vara skapar ett tydligt raster för deras bedömning 
av nuläget rörande RUC 1999. Verkens erfarenheter, slutsatser och be-
dömningar redovisas i två olika rapporter. Via rapporterna och via reger-
ingens utvecklingsplaner går det att förstå att vid vissa lärosäten i landet så 
fanns det redan i slutet av 1990-talet strukturer associativt med den idé om 
RUC som presenterats i samband med översynen av lärarutbildningen 
1996. Den dominerande bilden som framträder via synpunkter från delta-
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gande och intervjuade företrädare för lärosäte och kommuner om samver-
kan lärosäte – skola var emellertid att RUC-idén i praktiken inte tillämpa-
des. En oenighet och underordning – överordning mellan skola och lärosä-
te framkommer i de statliga texterna för denna period. Skolan var (ännu 
inte) den ”medaktör” i lärarutbildningen som hade varit förhoppningen 
med RUC. Nulägesbilden 1999 ger även uttryck för en viss allmän oenig-
het mellan skola och lärosäte vad det är för forskning som behövs för att 
förbättra lärarutbildning och skolan. Lärarutbildningens verksamhetsför-
lagda del uppfattades dock vara ett gemensamt område för båda parter. 
Denna del av lärarutbildningen uttrycktes som den mest ”naturliga ut-
gångspunkten” att samverka kring.  

Överlag konstrueras för tidsperioden 1997-2001 en allmän samstäm-
mighet bland grupperingar från såväl lärosäte som kommunföreträdare om 
idén och ambitionen med RUC, dvs. ömsesidigheten, jämbördigheten, vil-
jan att befrukta varandras verksamheter och skapa en ny gemensam mö-
tesplats. Med Nulägesbild 1999 framkommer dock en stor variation i såväl 
förutsättningar för, som hur utvecklat samarbetet är mellan lä-
rosätet/lärarutbildning och skola. Denna variation bedöms inte i de statliga 
texterna för perioden som ett problem som man på statlig nivå behöver gå 
in och reglera. Lärosäte och skola behöver varandra och behöver föras 
närmare varandra. Med nulägesbild 1999 förstärks dock synen på existe-
rande ”kulturella” skillnader mellan lärosäte/akademi och skolan. De kul-
turella skillnaderna görs både till ett argument för behovet av ett RUC som 
kännetecknande för den samverkan lärosäte – skola som i statliga texter 
redogörs för i de lästa texterna för åren 1997-2001. Skillnaderna verkar i 
texterna antas kunna lösas genom mer samverkan på lokal/regional nivå. 
Tankar om ojämn fördelning i makt och tolkningsföreträde verkar mer ses 
som en allmän problematik, men som i de statliga texterna antas kunna 
lösas av samma aktörer på lokal/regional nivå, genom skapandet av ge-
mensamma ”neutrala” mötesplatser i form av RUC. 

2002-2010: På väg mot ett isolerande av RUC som politisk före-
teelse 
I regleringsbreven, budgetåren 2002 och 2003, avseende högskolor och 
universitet, anges i likhet med tidigare regleringsbrev att lärosäten ska 
”medverka i uppbyggnaden av regionala centrum” (se Regleringsbrev 
1999, s. 9; Regleringsbrev 2000, s. 10; Regleringsbrev 2001, s. 10; Re-
gleringsbrev 2002, s. 8; Regleringsbrev 2003). En förändring som sker med 
regleringsbrevet 2003 är att den tidigare formuleringen ”Dessa skall främja 
kompetensutveckling av lärare, skolutveckling och utveckling av lärarut-
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bildningen” (se Regleringsbrev för budgetåren 1999-2001) ersätts med en 
öppnare beskrivning av vad RUC ska, bör och kan vara:  

De lärosäten som bedriver lärarutbildning skall medverka i uppbyggnaden 
av regionala centrum. Dessa skall främja bl.a. kompetensutveckling av lära-
re och utveckling av lärarutbildningen. Av årsredovisningen skall i före-
kommande fall framgå antalet och inriktningen av samverkanspro-
jekt/aktiviteter vid de regionala centrumen (Regleringsbrev för budgetåret 
2003). 

Från och med 2005 ersätts skrivningen om ”uppbyggnad” i regleringsbre-
ven avseende högskolor och universitet med att enbart ”… medverka i 
regionala utvecklingscentrum” (Regleringsbrev för budgetåret 2005). Den-
na förändring antyder att från och med 2005 bedömer regeringen att regi-
onala utvecklingscentra finns inrättade vid berörda lärosäten. Eventuella 
mål för RUC i sig regleras inte av regeringen. RUC legitimeras som förete-
else övergripande som ett stöd till lärarutbildningen. Sammantaget kan 
RUC via regleringsbreven förstås som ett sätt för lärarutbildningen att 
uppfylla lärosätets krav på samverkan. För budgetåret 2009 tillkommer en 
formulering i regleringsbreven till lärosäten, vilken anger att den sedvanliga 
redovisningen av RUCs ”samverkansprojekt och samverkansaktiviteter” 
inte behöver ske för innevarande år. Det förklaras med att regeringen in-
väntar Högskoleverkets nationella utvärdering (dvs. Högskoleverket 2009) 
av RUC (Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende universitet och hög-
skolor m. m., s. 6). Året därpå, i regleringsbrevet för budgetåret 2010, 
anges inte någonting om Högskoleverkets utvärdering. Inte heller för detta 
år framkommer något krav på återrapportering (Regleringsbrev för bud-
getåret 2010 avseende universitet och högskolor m. m., s. 7). 

Från stöd av till stöd för skolmyndighet(er) 
Under tidsperioden 2002-2010 sker två omorganiseringar av det statliga 
skolmyndighetsväsendet. Den första översynen av skolmyndigheter innebar 
att Skolverket kompletteras med en ny myndighet; Myndigheten för 
skolutveckling (MSU) vid halvårsskiftet 2003. Den andra översynen kom 
istället att leda till att denna myndighet, MSU, kom att läggas ner under 
hösten 2008. Istället inrättades en ny inspektionsmyndighet (Skolinspek-
tionen) samt en myndighet med ”samlat ansvar för specialpedagogiskt stöd 
och specialskolor” (Specialpedagogiska myndigheten, SPSM). Vid inrät-
tandet av nämnda myndigheter förändrades också Skolverkets uppdrag 
(Prop. 2007/08:50). Med de tre nya myndigheterna var tanken att den 
statliga styrningen och kontrollen av skolväsendet skulle förbättras (SOU 
2007:79, s. 81). I dessa olika utredningar som föregår besluten om att för-
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ändra det statliga utbildningsväsendet, 2003 respektive 2010, blir RUCs 
roll och funktion belyst. Dessa belysningar har varit av intresse för denna 
avhandling eftersom det i dessa avsnitt uttrycks hur RUC ska, bör eller kan 
förhålla sitt till statliga skolmyndigheter. 

Inrättandet av MSU beskrivs i början av 2000-talet som en statlig insats 
vars syfte var att stödja och snabba på det systematiska utvecklingsarbetet 
på lokal nivå (Skr. 2001/02:188, s. 1). Den nya skolutvecklingsmyndighe-
tens arbete ses som ett sätt att nationellt skapa en likvärdig utbildning. 
Med inrättandet av MSU kom Skolverkets uppdrag, utvecklingsarbete 
respektive granskning/tillsyn, att separeras från varandra. Detta gjordes 
utifrån att regeringen uppfattade en motsägelsefullhet mellan å ena sidan 
Skolverkets uppdrag som försvar för elevens rätt, och å andra sidan som 
förtroendefullt stöd för skolan i dess utvecklingsarbete (Skr. 2001/02:188, 
s. 25-26:188).  

Det statliga utvecklingsstödet kan bättre stimulera och stödja det lokala ut-
vecklingsarbetet genom en myndighet som har som huvuduppgift att främja 
utveckling. Genom att inte behöva svara för mer traditionella förvaltande 
uppgifter får en sådan myndighet stor frihet att mer förutsättningslöst verka 
inspirerande och pådrivande. En ny myndighet bör därför inrättas för att 
främja nationellt fastställda mål genom att stödja och stimulera kommuner 
och skolor i deras arbete med den lokala skol och verksamhetsutvecklingen 
(Skr. 2001/02:188, s. 30).  

I ovanstående citat framhålls att denna nya myndighet ska ges en ”… stor 
frihet att mer förutsättningslöst verka inspirerande och pådrivande” (Skr. 
2001/02: 188, s. 30). Det innebar att myndigheten till viss del själva fick 
bedöma vilka områden som krävde utvecklingsinsatser. 

[---] Den nya myndighetens FoU-uppdrag är således ett annat än Veten-
skapsrådets uppdrag. De utvecklingsinsatser som bör stödjas kan ske utifrån 
myndighetens egna, övergripande ställningstaganden, men också inom de 
områden som, enligt regeringens bedömning, är angelägna. Det är viktigt att 
de utvecklingsinsatser som stöds granskas och följs upp. Vidare bör utveck-
lingsmyndigheten kunna långsiktigt stödja vissa miljöer för att bygga upp 
lämplig kompetens, t.ex. i anslutning till resurscentra eller regionala utveck-
lingscentra (Skr. 2001/02:188, s. 31).  
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I föreliggande skrivelse framkommer också en förväntan från statens sida 
att MSU ska samarbeta med flera olika aktörer, varav regionala utveck-
lingscentra anges som en av dem (Skr. 2001/02:188, s. 31)47.  

Knappt ett år senare efter det att MSU inrättades inbjuds landets RUC, 
via en skrivelse, till ett fördjupat samarbete (Berg 2007, s. 27-28). Denna 
skrivelse tolkar Berg (2007) i hög grad bygger på utvecklingsplanen 
2001/02:188. Under 2004-2007 fick de RUC som valdes ut efter sina in-
tresseanmälningar ekonomiskt stöd för ett treårigt skolutvecklingssamarbe-
te med MSU (se Berg 2007, s. 27).  

Under 2005 publiceras departementsskrivelsen Att fånga kunnandet om 
lärande och undervisning (Ds 2005:16), i vilken RUCs betydelse under-
stryks ytterligare. Utifrån en ”… översyn av villkoren för skolledare och 
lärare att ta del av systematiskt framtagen kunskap om utbildningsverk-
samhet” (Ibid, s. 129-130) formuleras nio förslag48. Ett av dem föreslår 
regionala utvecklingscentrumen som en aktör i utvecklingen av ”praktiker-
forskning” och som ”aktiva nav i bildandet av nätverk”.  

[---] Befattningar bör skapas där innehavaren samtidigt bedriver praktiker-
forskning och deltar i forskarutbildning. Praktikerforskning, bedriven av lä-
rare och skolledare, kan lämpligen samordnas vid de regionala utvecklings-
centren, vilka föreslås ta på sig en mäklande uppgift i samband med en ut-
ökad praktikerforskning inom skolorna. Dessa centra föreslås också utgöra 
aktiva nav i bildande av nätverk mellan kunskapsproducerande lärare och 
skolledare från olika skolor. Myndigheten för skolutveckling föreslås ta ini-
tiativ till nätverk som utnyttjar digitaltekniken, där engelska förebilder kan 
användas.  

Det slags diskussioner som kan föras i dialog mellan skolor, lärarutbild-
ningarnas deltagare och företrädare för dessa utbildningar, där beställningar 
görs på undersökningar om lärande och utbildning är också lämpliga att 
föra inom ramen för regionala utvecklingscentra (RUC). Under de senare 
åren har allt fler av dessa byggt upp interaktion mellan skolor och högsko-
lor där man går samman för att ta fram ny kunskap. Det är endast ett fåtal 

                                                      
 
 
47 Övriga aktörer som omnämns är ”Svenska kommunförbundet, lärar- och elevor-
ganisationer samt arbetslivet”, ”universitet och högskolor – särskilt lärarutbild-
ningen – samt ett antal resurscentra (med betoning på skolans matematik- och 
naturorienterande ämnen, se Skr. 2001/02:188, s. 31). 
48 Noterbart är att denna statliga text är författad av den dåvarande generaldirektö-
ren för MSU, tillika före detta generaldirektören för Skolverket, Mats Ekholm. 
Textens innehåll med bedömningar, slutsatser och förslag anges som författarens 
egna, och därmed inte som MSUs ställningstaganden (Ds 2005:16).  
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av dessa utvecklingscentra som håller fast vid att vara en fortbildningscen-
tral i regionen, som mest tillhandahåller högskolans kurser till kommuner-
na. Där ett RUC fungerar som en verklig mötesplats för högskolans lärare, 
forskare och studerande tillsammans med skolors lärare och skolledare, kan 
idéer om vidgning och fördjupning av den gemensamma kunskapen förverk-
ligas. Beställningar på lärarstudenters vetenskapliga arbeten kan diskuteras 
och slipas av så att de passar såväl de syften som skolorna som lärarutbild-
ningen har. Den praktikerinitierade och praktikerbedrivna kunskapsproduk-
tionen har en stark bas i flera av RUC:en. På sikt behöver samtliga RUC i 
landet ta på sig uppgiften att vara en mäklande kraft vad det gäller ny kun-
skap om lärande och undervisning mellan skolor och högskolor (Ds 
2005:16, s. 118, min kursivering).  

Med ovanstående legitimeras RUCs betydelse för skolans forskningsan-
knytning och dess relation med MSU. RUC tillskrivs här ovan en viktig 
mäklande uppgift i denna ”praktikerinitierade och praktikerbedrivna kun-
skapsproduktion” som förväntas komma till stånd. RUC förstått som en 
”fortbildningscentral” signalerar således någonting annat enligt texten. 
Bedömningen som görs i texten är att denna typ av kunskapsproduktion 
med utgångspunkt från skolledare och lärare är någonting som vid denna 
tidpunkt bedöms utgöra grunden för flera av dåtidens RUC. Med arbets-
sättet nätverk förbinds regionala utvecklingscentra med det arbete och 
uppdrag som myndigheten för skolutveckling föreslås få i samma skrivelse.  

Under 2007 beslutar (den nya) regeringen att bl. a. se över och föreslå en 
ny organisation för dåtiden statliga förvaltningsmyndigheter inom skolvä-
sendet. Uppdraget resulterar samma år i betänkandet Tre nya skolmyndig-
heter (SOU 2007:79) och den efterkommande skolmyndighetspropositio-
nen Nya skolmyndigheter (Prop. 2007/08:50). I den första skolmyndig-
hetsutredningen framkommer en tydlig tveksamhet rörande behovet av en 
statlig myndighet i form av MSU: ”MSUs funktioner och verksamheter 
kan, i den mån de bedöms utgöra legitima statliga åtaganden, utföras av 
andra myndigheter. [---] (SOU 2007:79, s. 113). Detta kan jämföras med 
utredningens direktiv i vilket det anges att man ”särskilt [ska] beakta hur 
universitet och högskolor med lärarutbildning kan främja skolans utveck-
ling”(Ibid, s. 13). Med direktivet går det att ana att lärosätet kan vara en 
av dessa ”andra myndigheter”.  

I utredningen motiveras förslaget att lägga ner MSU med att lokalt 
skolutvecklingsstöd är ett fråga för huvudmannen. Den lokala skolutveck-
lingen på sina skolor är ett ansvar och angelägenhet för denne. Vidare är 
skolutveckling de professionellas fråga och som kan ske i samarbete med 
lärosäten och lärarutbildning. Skolutvecklingsstöd kan också tillgodoses av 
privata aktörer (Ibid, s. 114).  
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Utredningen konstaterar att det har skett ett antal betydelsefulla förändring-
ar efter inrättandet av MSU. I dag råder andra förutsättningar för hur och i 
vilken omfattning skolutveckling bäst bör organiseras än det gjorde när 
myndigheten inrättades. En sådan viktig förändring är att tyngdpunkten i 
den nationella skolpolitiken har förskjutits från främjande och utvecklande 
till kontrollerande verksamhet. En särskild myndighet som ägnar sig åt 
skolutveckling i konsultliknande former behövs därför inte längre (SOU 
2007:79, s. 118).  

Specifikt nätverk ifrågasätts som arbetssätt i utredningen för statliga myn-
digheter som MSU (men inte för RUC):  

[---] En nationell skolmyndighet som motor i ett nätverk kan ses som ett ut-
tryck för ett ”top-down” perspektiv, vilket står i direkt motsats till decentra-
liseringens grundläggande tanke om att lokal skolutveckling ska bygga på 
skolledarnas och lärarnas erfarenhet och professionalism. Utredningen anser 
därför myndigheter på skolområdet endast undantagsvis bör starta, driva 
och förvalta nätverk. Risken är påtaglig att staten genom att ta på sig ett an-
svar för att driva nätverk i utvecklingssyfte underminerar mål- och resultat-
styrningen genom att ta över och begränsa huvudmännens och de professio-
nellas grundläggande ansvar för att utveckla verksamheten. Nätverk kan 
däremot vara en praktisk metod för kommuner och andra skolhuvudmän 
för att i samverkan med regionala utvecklingscentrum bedriva skolutveck-
ling (SOU 2007:79, s. 87).  

I utredningen belyses Regionala utvecklingscentrum som en bland fem 
”[a]ndra statliga myndigheter” (SOU 2007:79, s. 154-158). RUC ses som 
en av de aktörer som efter upphörandet av MSU kan axla delar av det 
uppdrag som myndigheten har haft, men som inte längre ska ses som ett 
statligt ansvar och åtagande.  

Som redan framgått förutsätter utredningen att skol- och kompetensutveck-
ling även i fortsättningen kommer att ske i dessa regionala centrums regi. 
RUC, med sin nära koppling till universitets- och forskarvärlden, bör alltså 
uppfattas och användas som en resurs. Inte minst eftersom verksamheten är 
väl spridd med en stark regional anknytning. I dag är olika RUC organise-
rade och finansierade på skilda sätt samt arbetar utifrån lokala förutsätt-
ningar. Utredningen bedömer att ett utvecklat samspel mellan skolhuvud-
män och RUC kan bidra till kvalitetsutveckling och lik-värdighet i svensk 
skola. En sådan utveckling förutsätter emellertid att verksamheten med 
RUC ges en fastare och tydligare struktur än i dag (SOU 2007:79, s. 154).  

RUCs placering med närhet till lärosätet och akademin framhålls ovan som 
en styrka och som kan förstås som ett motiv till varför RUC ses som pas-
sande för att ta över delar av MSUs arbete mot kommuner och skolor. 
RUCs funktion motiveras även utifrån bedömningen att RUC är ”… väl 
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spridd med en stark regional anknytning” (Ibid, s. 154). En förutsättning 
är dock enligt texten att dagens RUC-struktur bli ”fastare och tydligare” 
(Ibid, s. 154). I den efterkommande propositionen anges följande om RUC:  

[---] Utredningen bedömer vidare att ett utvecklat samspel mellan regionala 
utvecklingscentrum och huvudmän kan bidra till kvalitetsutveckling och lik-
värdighet i svensk skola. Frågan om regionala utvecklingscentrum bereds för 
närvarande inom Regeringskansliet (Prop. 2007/08:50, s. 30).  

I samband med förslaget att MSU ska avvecklas anges Skolverket som den 
statliga aktör som behöver stå för stöd ”i viss utsträckning” även fortsätt-
ningsvis till kommunerna. Skolverkets har det statliga ansvaret för natio-
nell likvärdighet:  

Även framöver är det rimligt att anta att staten i viss utsträckning kommer 
att behöva stödja huvudmän och skolor på områden som är väsentliga för 
att garantera en likvärdig utbildning i hela landet. De nationella utvecklings-
insatser som Skolverket bör kunna genomföra ska kunna motiveras utifrån 
ett statligt ansvar för likvärdighet över landet och utifrån att det föreligger 
ett tydligt mervärde i nationella insatser. Insatserna ska genomföras med ut-
gångspunkt i nationellt identifierade behov och ska på ett relevant och än-
damålsenligt sätt utgå från nationella mål och prioriteringar samt huvud-
männens förbättrings- och utvecklingsbehov. Utvecklingsinsatserna bör ut-
formas utifrån gällande ansvarsfördelning i det mål- och resultatstyrda skol-
systemet. Statliga utvecklingsinsatser får inte leda till att skolhuvudmännens 
ansvar för att lokalt utveckla skolan i förhållande till de nationella målen 
begränsas eller blir otydligt. Ett statligt ansvar för utvecklingsinsatser finns 
på områden där det är särskilt viktigt att främja likvärdighet, exempelvis 
vad gäller bedömning och betygssättning. Regeringen bedömer att statens 
utvecklingsinsatser bör begränsas och förtydligas jämfört med i dag, både 
när det gäller inriktning och arbetssätt. Utvecklingsinsatserna ska genomfö-
ras med tydliga arbetssätt och verktyg som så långt möjligt ska vara utvär-
derade eller bygga på beprövad erfarenhet. Verksamheten bör huvudsakli-
gen avse insatser för genomförande av reformer, viss kompetensutveckling 
och information om verksamhetsområdet (Prop. 2007/08:50, s. 34).  

Något år senare, efter det att MSU lagts ner, publiceras en utredning där 
RUC legitimeras som ett stöd för Skolverket i dess nationella ansvar att 
sprida forskning (SOU 2009:94). Denna rapport publiceras i nära anslut-
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ning till en ytterligare rapport som ger en nationell lägesbild av RUC 2009 
(Högskoleverket 2009)49. 

Lägesbild RUC 2009: Skolutveckling med skilda förutsättningar 
Under år 2009 publicerar Högskoleverket (Högskoleverket 2009) sin ut-
värdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum. 
Utvärderingen beskrivs bland annat ha ambitionen att ge en mer djupgåen-
de bedömning av läget för regionala utvecklingscentrum och nationella 
resurscentrum (NRC) som helhet, vilket inte har gjorts någon gång tidigare 
(Högskoleverket 2009, s. 69).  

Enligt uppdraget är syftet att ’utvärdera centrumens verksamhet och dess 
betydelse med utgångspunkt i skolhuvudmännens behov av insatser och stöd 
för skolutveckling’. Eftersom centrumen inte har något tydligt, utvärde-
ringsbart uppdrag som de kan utvärderas mot har vi valt att istället utvärde-
ra deras verksamhet mot skolhuvudmännens behov. 

En grundläggande fråga i en utredning eller utvärdering är val av perspektiv. 
Som syftet med uppdraget är formulerat anser vi att vi måste välja kom-
munperspektivet. Vi har också tagit fasta på vad utvärderingen kan tänkas 
leda till: att hitta former för framtida skolutvecklingsarbete. Vilken funktion 
kan de regionala utvecklingscentrumen och de nationella resurscentrumen 
då få? (Högskoleverket 2009, s. 7).  

I rapporten blir ett skolutvecklingsperspektiv synonymt med att ”… utgå 
från skolhuvudmännens behov” och ”kommunperspektivet” (se Ibid, s. 7). 
Inledningsvis i denna statliga myndighetsrapport förs ett resonemang om 
hur skolutveckling kan definieras (Ibid, s. 8-9). Skolutveckling väljs att 
förstås ”… som konkreta insatser för att lärare, skolledare och annan per-
sonal ska bli ännu bättre på att säkra att eleverna tillägnar sig tillräckliga 
kunskaper och färdigheter och bli ansvarskännande samhällsmedlemmar” 
(Ibid, s. 950). ”Kommuners önskemål om skolutveckling” (Ibid, s. 29-32) 
konkretiseras i rapporten utifrån vad som benämns som ”fyra aspekter på 
skolutveckling: ämnesmässig kompetensutveckling, allmänna skolfrågor, 

                                                      
 
 
49 I Berg (2007, s. 28-29) belyses Högskoleverkets uppföljning från 2006 av lärosä-
tenas samverkan med RUC. Utifrån Bergs syfte med sin textanalys uppfattar jag att 
den i mångt och mycket gör liknande bedömningar som i verkets fördjupade upp-
följning tre år senare, men då av RUC i sig (Högskoleverket 2009).  
50 Jämför också med skrivningen ”Vår utgångspunkt var att skolutveckling kan ses 
som en önskvärd förändring av skolan så att det uppdrag skolan har genomförs på 
ett bättre sätt, för att nå ökad måluppfyllelse” (Högskoleverket 2009, s. 8). 



102 I LENA  ÖIJEN  Samverkan lärosäte – skola: en studie av RUC som samarbetspart 
 
 
 

tvärfrågor och forskning” (Ibid, s. 29). I presentationen nedan kommer 
skolutveckling att sammanfattas utifrån nämnda fyra områden. Under 
bedömning och slutsatser kommer utvärderingen rörande ”skolutveckling” 
och ”kommunbehov” i mer allmän bemärkelse att belyses. Huvudfokus i 
nämnda rapport har följaktligen varit vad skolhuvudmännen behöver i 
förhållande vad RUC, och NRC, gör och erbjuder. De bedömningar och 
slutsatser som görs av Högskoleverket pekar således på vad RUC behöver 
för att kommuners arbete med sin skolutveckling ska kunna förbättras51.  

Skolutveckling och kompetensutveckling. När det gäller RUCs möjlighe-
ter att tillfredsställa kommunernas behov av kompetensutveckling, bedöms 
denna möjlighet minska om RUC följer högskolans (ämnes)logik. Detta då 
kommunernas behov är mer riktade mot ”allmänna skolfrågor” än ämnen 
(Ibid, s. 26). ”Ämnesmässig kompetensutveckling” kan tillgodoses via re-
gionala utvecklingscentrum eftersom RUC ofta får en administrerande roll 
för de statliga Lärarlyftssatsningarna. 

Kommunerna uppger att deras behov av ämnesmässig kompetensutveckling 
tillgodoses av de regionala utvecklingscentrumen framför allt genom att 
centrumen ofta administrerar stora statliga satsningar, som Lärarlyftet. Det 
framgår dock att Lärarlyftet för många kommuner inte har någon avgöran-

                                                      
 
 
51 I rapporten redogörs för kommunernas erfarenheter och önskemål rörande RUC 
En lägesbild görs också, och då även utifrån intervjuer med företrädare från RUC, 
av centrumens uppdrag, verksamhet samt förhållande till lärarutbildning respektive 
MSU. I rapportens avslutande del lyfter Högskoleverket fram sina slutsatser röran-
de a) kommunens, Skolverkets, högskolans och regionalt utvecklingscentrumens 
”… förutsättningar för att spela en roll för den framtida skolutvecklingen” (Hög-
skolverket 2009, s. 51-54), b) vad som kännetecknar ett bra RUC (s. 54-55), c) 
RUCs uppdrag (s. 55-56), samt d) relationen RUC-NRC (s. 56-58). Utvärderingen 
av regionala utvecklingscentrum baserades på intervjuer med företrädare (skolche-
fer och utvecklingsledare) från 40 kommuner samt en rektorsenkät. Kommunerna 
valdes ut i enlighet med den tidigare regionala organisationen för MSU. Kommun-
intervjuerna genomfördes av tidigare medarbetare från MSU. Intervjuer genomför-
des också med de 22 regionala utvecklingscentrumen som existerade vid tidpunkten 
för utvärderingen. Dessa intervjuer genomfördes av tjänstemän från Högskolever-
ket. Utvärderingen innefattade inte några fristående skolhuvudmän eller lärare. En 
referensgrupp användes, vilken bestod av olika intresseorganisationer såsom sko-
lans tre professionsfack, Sveriges kommuner och landsting, Friskolornas riksför-
bund, Utbildningsförvaltningen Stockholm stad, RUC vid Karlstad universitet samt 
Nationellt resurscentrum för språk-, läs- och skrivutveckling (Ibid, s. 7-11). Denna 
utvärdering har således i varierande mån tagit hänsyn till synpunkter från flera 
olika aktörer i ”det sociala” som intresserar sig för ”skolutveckling” i vid bemär-
kelse.  
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de betydelse. Flera kommuner säger att de inte har råd att använda sig av 
Lärarlyftet, eller att allför få lärare kan få ta del av satsningen för att det ska 
göra någon skillnad. På flera håll är man också kritisk mot Lärarlyftets in-
riktning: det anses ha för lite av didaktiska perspektiv och vara för inriktat 
på den individuella lärarens behov. [---] (Högskoleverket 2009, s. 30).  

I utvärderingen framkommer emellertid att denna ”ämnesmässiga kompe-
tensutveckling” som sker via statliga satsningar inte är så uppskattad eller 
efterfrågad av kommunerna. Den lyfts inte fram som något centralt skolut-
vecklingsområde.  

Ämnesmässig kompetensutveckling framstår inte i intervjusvaren som ett 
viktigt område. En del nämner över huvud taget inget sådant behov. Öns-
kemål om ökad lärarkompetens verkar dessutom ofta aktualiseras av yttre 
krafter, som reformering av behörighetsregler eller en eventuell framtida lä-
rarlegitimation. Det verkar inte vara ovanligt att en kommun saknar en ge-
nomtänkt, långsikt planering, och prioriterar insatser först när det till ex-
empel kommer statliga initiativ. [---] Om de intervjuade nämner ämneskom-
petens framhåller de ofta att de prioriterar ämnesdidaktik framför ämnes-
fördjupning [---] (Högskoleverket 2009, s. 29).  

Om kommunerna själva får önska när det gäller insatser kring ämneskom-
petens framhåller de ämnesdidaktik framför ämnesfördjupning (Högskole-
verket 2009, s. 29).  

När det gäller den ”allmänna kompetensutvecklingen” finns det många 
gånger en stor önskan bland kommunerna att handskas med den internt. 
Ett avsteg från denna uppfattning är ledarskapsfrågor. Rektorsutbildningen 
ses här av kommunerna som viktig för att kunna tillfredsställa den typen 
av skolutvecklingsbehov. Vidare är kompetensutveckling rörande ”tvärfrå-
gor” något som de flesta väljer att ta hand om själva som kommunövergri-
pande angelägenheter (Ibid, s. 31). Utifrån Högskoleverkets belysning av, 
och resonemang kring, skolhuvudmännens kompetensutvecklingsbehov, i 
bemärkelsen skolutvecklingsbehov, görs följande bedömning:  

Varken kontinuerlig fortbildning eller behörighet för obehöriga lärare tas 
upp som allmänt högprioriterade områden av kommunerna. Det finns inte 
alltid förståelse på den kommunala nivån för lärares önskemål om ämnes-
mässig kompetensutveckling. Vi anser att det behövs en ökad samsyn mellan 
lärare, skolledare och förvaltningsnivån om betydelsen av olika slags kom-
petensutveckling, där ingen av grupperna kan kräva ett självklart tolknings-
företräde […] (Högskoleverket 2009, s. 52).  

Forskning och forskningsanknytning. I Högskoleverkets utvärdering defi-
nieras forskning som en fjärde form av kompetensutveckling (Högskole-
verket 2009, s. 29-32). Forskning blir i utvärderingen härledd till RUCs 
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grundidé; en förbättrad kontakt mellan skola och högskola utgjorde då ett 
motiv för bildandet av RUC: 

Att skolan och högskolan bör få bättre kontakt är en av de centrala tankar-
na bakom skapandet av regionala utvecklingscentrum, och forskningsan-
knytningen av skolans verksamhet är ett sätt att åstadkomma det. [--- ] I in-
tervjuerna med kommuner har vi diskuterat hur kommunerna ser på forsk-
ning: vilka behov finns och hur kan de tillgodoses? 

Många av de kommunföreträdare som intervjuats uttrycker intresse för 
forskning och forskningsanknytning. Det finns en insikt om att den dåliga 
kontakten med forskningen till stor del beror på kommunerna själva. Utöver 
de vanliga skälen, tidsbrist och arbetsbelastning, uppger några kommuner 
att man saknar vana att umgås med högskolan och diskutera forskning. Na-
turligtvis varierar kommunerna mycket, resursstarka kommuner som tänker 
strategiskt om skolutveckling är inte bara mer medvetna om betydelsen av 
forskningsbaserad kunskap, utan har också andra förutsättningar att tillgo-
dose sina behov (Högskoleverket 2009, s. 31).  

Ambitionen om en förbättrad kontakt mellan skola och forskning/lärosäte 
verkar således inte heller 2009 vara uppfylld. I rapporten framkommer 
olika önskemål från intervjuade kommunföreträdare på hur forskningsan-
knytningen av skolan kan se ut.  

Forskningsanknytning av skolans verksamhet kan ta sig olika former. [---] 
Kommunerna vill ofta se en mer praxisanknuten forskning, mer specifikt 
nämner många kommuner den potential som finns i att låta lärarstudenter-
nas examensarbeten utgå från frågor som finns i verksamheten. [---] Med 
undantag för NCM, förefaller RUC och NRC inte vara så viktiga för forsk-
ning eller forskningsanknytning. Kommunerna nämner dem i alla fall bara i 
mycket liten utsträckning (Högskoleverket 2009, s. 32).  

”Praxisanknuten forskning” lyfts fram som någonting som kommunerna 
vill ha mer av. Flera kommuner anger dock att det blir problematiskt när 
högskolan inte har god kännedom om skolans verksamhet och pågående 
förändringar (Ibid, s. 53). När det gäller arbetet med en forskningsanknyt-
ning av skolan framkommer det i utvärderingen två vanliga, men skilda, 
uppfattningar om ”lärosätet som skolutvecklare”; dels ”som en garant för 
forskningsbaserad kunskap”, dels som ”alltför teoretisk och inte praxisre-
laterad” (Ibid, s. 26). I Högskoleverkets utvärdering framkommer vidare 
skillnader i uppfattning mellan intervjuade företrädare från kommun och 
intervjuade företrädare från RUC angående RUCs arbete med skolans 
forskningsanknytning.  

Som nämnts ovan har vi inte uppfattat att de regionala utvecklingscentru-
men spelar någon stor roll för kopplingen mellan skolans verksamhet och 
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forskningen för kommunföreträdare. Intervjuerna med centrumen ger dock 
en annan bild, nämligen att en hel del aktiviteter pågår, och att det är ett 
område som det finns stora förhoppningar om att man ska kunna utveckla 
(Högskoleverket 2009, s. 34-35).  

RUC-företrädarna hoppas kunna utveckla området forskningsanknytning 
exempelvis genom att skolutvecklingsprojekt initierade av kommuner kan 
bli forskningsprojekt, lärarstudenternas examensarbeten kan bli förstudier 
för forskningsprojekt, föreläsningar för verksamma lärare om lärosätets 
forskning, forskningsspanare à la Vetenskapsrådets modell (Ibid, s. 34-35).  

Lärarutbildning. RUCs arbete med lärarutbildningen handlar om den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). I utvärderingen anges lärarut-
bildningen, i form av VFU, ofta som en av RUCs tre uppgifter (lärarutbild-
ning, skolutveckling och forskning). I rapporten beskrivs hur detta arbete 
på lite olika sätt kan se ut på landets RUC (Ibid, s. 43-45) I rapporten görs 
en positiv bedömning av RUCs arbete med VFU.  

Vårt sammantagna intryck är att de regionala utvecklingscentrumen på 
många håll bedriver ett bra arbete för att förstärka den verksamhetsförlagda 
utbildningen. Med ett tydligare uppdrag och mer stabila förutsättningar (se 
avsnittet Slutsatser nedan) finns det goda förutsättningar för att centrumens 
arbete ska kunna bidra till en bättre lärarutbildning, särskilt till en bättre 
VFU (Högskoleverket 2009, s. 45).  

Bedömning och slutsatser. I utvärderingen sammanfattas RUCs betydelse i 
förhållande till tre roller som RUC kan ta på sig:  

De RUC som uppfattas som ’säljare av uppdragsutbildning’ uppfattas inte 
som så intressanta för kommunerna, och trenden är att RUC rör sig bort 
från det. För många kommuner är RUC istället viktigt som väg in i högsko-
lan. Den kanske viktigaste roll som RUC spelar för de flesta av kommuner-
na är dock som mötesplats eller nätverksbyggare (Högskoleverket 2009, s. 
26).  

I rapporten framkommer att flera kommuner upplever en förändrad håll-
ning från lärosätet vilken innebär en ökad välvilja till och intresse för 
kommunernas önskemål (Ibid, s. 53). I vilken mån kommunföreträdarna 
har upplevt att deras önskemål rörande skolutveckling har blivit tillfreds-
ställd av RUC/lärosäte varierar: 

Ett genomgående tema i de intervjuer som gjorts med kommuner har varit 
vilken roll RUC spelar för de olika behov kommunerna har, och vilka erfa-
renheter man har av RUC. Ett slående intryck är att erfarenheterna varierar 
från skepsis till översvallande uppskattning (Högskoleverket 2009, s. 25).  



106 I LENA  ÖIJEN  Samverkan lärosäte – skola: en studie av RUC som samarbetspart 
 
 
 

Slutsatsen från Högskoleverket, med hänvisning till en viss osäkerhet kring 
om det är lärosätet eller RUC som kommunerna avser, är att det finns en 
allmän nöjdhet bland de kommuner som har deltagit i RUC-insatser (Hög-
skoleverket 2009, s. 26). 

RUC-företrädarna anger att mycket av RUCs verksamhet handlar om 
utveckling av arbetssätt i skola, kommun och högskola (Högskoleverket 
2009, s. 34). Verksamheten handlar om att ”kanalisera önskemål” och att 
vara kommunens ”ingång till högskolan” (Ibid, s. 33): 

Ofta beskrivs centrumens verksamhet som en bro mellan två parter en det 
förefaller vara kommunernas önskemål på högskolan, snarare än högsko-
lans på kommunerna, som kanaliseras. Genom att ett centrum fångar upp 
önskemål på utbildning som sedan kan genomföras av någon av högskolans 
institutioner, fungerar också centrumen som ingång till högskolan (Högsko-
leverket 2009, s. 33).  

Denna förändring av synsätt mot kommunerna menar utvärderarna kan 
förstås utifrån högskolans ökade krav på just samverkan (Ibid, s. 53).  

”Långsiktighet och uthållighet” förknippar många RUC-företrädare 
med sin verksamhet och som särskiljer dem från ”... verksamheten hos 
olika privata aktörer som finns på utbildningsområdet [---]” (Ibid, s. 33). 
Högskoleverket anser vidare att många RUC också driver ett långsiktigt 
och uthålligt arbete och som ”kommer skolan till del” (Ibid, s. 33).  

I rapporten framkommer även att RUC i hög grad finansieras via ”stora 
statliga satsningar”. Andra finansieringssätt är att lärosätet satsar pengar 
på RUC, att kostnaden delas med övriga (medverkande) organisationer 
(Ibid, s. 15). RUCets ekonomiska situation innebär, enligt Högskoleverket, 
att RUC behöver balansera mellan olika kulturer:  

RUC har att balansera mellan olika kulturer: när de säljer sina tjänster och 
är självfinansierande i en akademisk kultur utan företagstradition; och när 
de företräder den akademiska traditionen gentemot kommunernas organisa-
tions- och förvaltningskultur. I fenomenet RUC finns alltså en hel del in-
byggda förutsättningar att förhålla sig till, som medför svårigheter. Att inom 
en organisation (högskolan) inkludera en annan organisation, som arbetar 
på andra villkor, är en utmanande uppgift. Om högskolan får en ny associa-
tionsform som en utredning nyligen föreslagit kan det tänkas innebära en ny 
situation för RUC (Högskoleverket 2009, s. 54).  

Högskoleverket ser exempelvis en fara i att möjligheterna till forsknings-
anknytning av skolans verksamhet minskar genom att andra aktörer än 
högskolan ”tar över kompetensutvecklingen av lärare” om högsko-
lan/akademi inte håller sig ajour med skolvärlden (Ibid, s. 53). I rapporten 
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bedöms RUC också vara ett bättre alternativ, med hänvisning till flexibili-
tet avseende geografiska indelningar, än kommunförbunden.  

Trots att RUC är en regional organisation är den regionala tillhörigheten 
inte alltid självklar. Kommuner kan ingå i ett organiserat samarbete med ett 
annat RUC än det närmaste, eller använda sig av mer än ett RUCs tjänster, 
och RUC kan agera långt utanför länsgränserna. Vi tror inte att det vore 
önskvärt att stänga den möjligheten – en viss konkurrens, som idag, kan 
gynna kvaliteten – även om det kan finnas ett geografiskt ansvar. Av samma 
skäl bör en knytning till regionala kommunförbund troligen undvikas (Hög-
skoleverket 2009, s. 56).  

Högskoleverket menar att den stora variationen som finns mellan olika 
kommuner rörande exempelvis storlek, ekonomi, geografiskt avstånd52 
osv., innebär väldigt skiftande förutsättningar för kommuner att själva 
kunna ta hand om sin skolutveckling. Större kommuner nära RUC får 
lättare sina behov tillfredsställda (Ibid, s. 27). I rapporten konstateras dock 
hur mycket de små kommunerna uppskattar RUC.  

Regionens karaktär, till exempel om regionen består av små eller stora 
kommuner, har stor betydelse för RUCs genomslag. Några mindre kommu-
ner vi talat med har pekat på problemet att stora kommuner, och kommu-
ner som ligger geografisk nära RUC, har större förutsättningar att få sina 
behov tillgodosedda. Det är annars påfallande vanligt i intervjuerna att små 
kommuner talar om hur betydelsefullt RUC är för att stötta och samla 
(Högskoleverket 2009, s. 27).  

Man konstaterar i slutet av rapporten följande:  

En kommun kan vara mycket drivande, men starkt fokusera på vissa frågor, 
medan andra frågor riskerar att hamna utanför. Samtidigt finns på många 
håll en insikt i den egna oförmågan att formulera krav och behov. Små 
kommuner vill ha stöd, till exempel i form av regionala nätverk, men många 
kommuner skulle troligen inte orka eller hinna att själva ta initiativ till den 
samverkan som behövs (Högskoleverket 2009, s. 51).  

                                                      
 
 
52 I rapporten påvisas att det geografiska avståndet uppfattas som ett hinder i hela 
landet, och inte bara för skolorna i norra Sverige: ”Avstånd har visat sig ha större 
betydelse än vi hade väntat. Företeelsen är inte alls begränsad till den norra delen 
av landet även om upplevelsen av vad som är långt borta varierar från norr till 
söder. Möten mellan deltagare från ett antal kommuner är svåra att ordna när de 
måste sätta av en hel dag på grund av restid. Det förekommer att videokonferenser 
och andra webblösningar används men det framkom önskemål om en större an-
vändning. Med distansutbildning skulle det också bli lättare för lärare att delta i 
kurser och seminarier” (Högskoleverket 2009, s. 26). 
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Betydelsen av att forma RUC-verksamhet sett utifrån regionala och lokala 
förutsättningar är något som kommunerna understryker. Flera kommuner 
framhåller att det är viktigt att hänsyn tas till de skilda behov som finns 
mellan kommunerna och att ”nationella lösningar fungerar dåligt” (Hög-
skoleverket 2009, s. 51). Högskoleverket bedömer vidare att det bland 
kommunerna tycks finnas ett starkt behov av en lokal aktör som stödjer 
skolhuvudmännens skolutveckling, och att RUC skulle kunna inta denna 
roll förutsatt vissa ”förutsättningar”.  

Om centrumen ska kunna verka i regioner med olika förutsättningar måste 
det antagligen finnas ett visst utrymme för sådana skillnader. Ett framtida 
RUC behöver alltså ha en sådan organisation och ett sådant uppdrag att det 
kan anpassas till olika kommunala behov (Högskoleverket 2009, s. 53).  

I Högskoleverkets rapport påpekas att uppdraget för RUC behöver bli 
tydligare, men nödvändigtvis inte detsamma som en ”fastare struktur” 
(Ibid, s. 56). En sådan tydlighet skulle enligt Högskoleverket vara att RUC 
skulle kunna ha som prioriterat mål att bidra till likvärdig utbildning enligt 
skollagen eller att ”knyta samman lärarutbildning, forskning och skolverk-
samhet” (Ibid, s. 56).  

En aktör som RUCen har positiva förväntningar på är Statens skolin-
spektion:  

Om nedläggningen av MSU tas med jämnmod, gäller detsamma inte alls det 
faktum att myndighetens regionala organisation därmed försvinner. Många 
RUC uttrycker att staten behöver vara närvarande på regional nivå. Ett 
RUC uppger att de är angelägna att nu skapa samarbete med ett regionalt 
kontor som den statliga Skolinspektionen inrättar, även om Skolinspektio-
nen inte har skolutveckling som sin uppgift. RUC utgör själva sådana regio-
nala aktörer, men kan inte ha till uppgift att garantera nationell likvärdighet 
Skolverket är den aktör som kommer att spela den rollen och de flesta RUC 
verkar ha gott hopp om möjligheten att samverka med Skolinspektionen 
(Högskoleverket 2009, s. 49). 

Högskoleverket bedömer också att om Skolverkets statliga satsningar som 
Lärarlyftet ska spela roll för skolutvecklingen behöver en bättre överens-
stämmelse finnas mellan kommunernas behov och det som erbjuds (Ibid, 
s.52).  

I slutet av rapporten avser Högskoleverket att besvara frågan ”Vad kän-
netecknar ett bra RUC?” (Ibid, s. 54-55):  

Att det finns ”ett nära samarbete mellan kommuner och RUC om verksam-
heten ska bli vad kommunerna vill ha”. 
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Att RUC ”har en stark ställning [status och kontaktnät, mitt förtydligande] 
inom lärosätet (eller annan organisation det kan tänkas föras till)”. 

Att ”det finns ett engagemang från lärosätets ledning”.  

Att ”det för RUC finns en genomtänkt strategi och verksamhetsidé”. 

Att det finns ”en tydlig vilja från kommunernas sida som uttryck i att de fö-
reträds av personer med mandat att fatta beslut”. 

Att RUC ”arbetar mot flera nivåer i kommunerna, mot skolchefer, utveck-
lingsledare och rektorer”.  

Att arbetet ”kännetecknas av långsiktighet, delaktighet och processtänkan-
de”. 

Att ”kommunerna är jämställda med högskolan i RUCs beslutande eller 
rådgivande organ”.  

Att det finns en ”[l]yhördhet för kommunernas bedömning av sina behov”.  

(Sammanställt från Högskoleverket 2009, s. 54-55)  

Högskoleverket (2009) noterar däremot att RUCs organisatoriska placer-
ing inom lärosätet inte är av någon större betydelse (Ibid, s. 55). Det verkar 
också, utifrån rapporten, som att det är viktigt med en balans mellan skol-
huvudmännens respektive högskolans företrädare så att inte någon organi-
sation blir för stark i förhållande till förmån till den andra (Ibid, se s. 55). 

Förslag på nationell RUC-roll för forskning och skolutveckling 
Under 2009 publiceras utredningen Att nå ut och nå ända fram: hur till-
gången till policyinriktad utvärdering och forskningsresultat inom utbild-
ningsområdet kan tillgodoses (SOU 2009:94). Det övergripande syftet med 
denna sist nämnda utredning var att göra en översyn av dagens utvärde-
ringsresurser inom utbildningsområdet (Dir. 2008:132). Regionala utveck-
lingscentra legitimeras i denna utredning som en viktig regional aktör i 
förhållande till Skolverket som den nationella aktören. I denna SOU-
utredning föreslås Skolverket, även fortsättningsvis i sin roll som statlig 
aktör, ta ett helhetsgrepp om spridningen av forskningsresultat. Utredaren 
framhäver här till Skolverkets fördel i att redan inneha ett stort förtroende 
hos de yrkesverksamma i skolan och att denna roll sammanfaller väl med 
de andra uppgifter som Skolverket har idag, bland annat spridning av an-
nan information som reformer. Skolverket ska enligt utredningens förslag 
ansvara för ”helhetsgreppet”, ”den samlade tillgången av forskningsresul-
tat”. Samverkan med andra aktörer som också sprider forskningsresultat 
betonas som en huvuduppgift för Skolverket (SOU 2009:94, s.15). Via 
Skolverket ska man kunna bli vägledd vidare till andra aktörers hemsidor 
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osv. Men detta ses dock inte som tillräckligt för att sammankoppla ”utbud, 
efterfrågan, tillgänglighet och användning” (SOU 2009:94, s. 15, 75). Att 
nå ut är en sak, att nå fram är en annan: 

Internationella erfarenheter visar också att det är svårt att hitta exempel på 
hur forskningsresultat används i praktiken. Utredningen anser därför att det 
är särskilt angeläget att skapa former för att underlätta och möjliggöra att 
forskningsresultat sprids och används. Det räcker inte att nå ut utan man 
måste också nå fram (SOU 2009:94, s. 15).  

I utredningen görs bedömningen att det behövs en organisation på den 
regionala nivån för att arbeta med att forskningsresultat (underförstått 
relevanta för skolutveckling och de pedagogiskt yrkesverksamma) sprids 
och används på den lokala nivån, dvs. skolan. I denna regionala roll inne-
fattas också att sprida resultat från utvärderingar inom utbildningsområ-
det. RUC rekommenderas här att få denna regionala forskningsspridnings-
roll, med hänvisning till att de redan idag genom vissa av sina aktiviteter är 
en länk mellan kommun och forskning och för sitt framgångsrika arbete 
med att sammanföra teori och praktik (Ibid, s. 15). Förslaget i utredningen 
avseende RUC beskrivs som ett ”utökat uppdrag” (Ibid, s.128). Rekom-
mendationen riktas mot lärosätena:  

Utredningen rekommenderar universitet och högskolor med lärarutbildning 
att ge RUC ett tydligt formulerat uppdrag avseende forskning och förordar 
att samtliga centrums uppdrag bör utökas till att även innefatta spridning av 
forskningsresultat (SOU 2009:94, s. 128).  

Argumenten för RUCs utvidgade roll för användning av forskningsresultat 
sker med hänvisning till Högskoleverkets nationella utvärdering av natio-
nella resurscentra och regionala utvecklingscentra (Högskoleverket 2009). 
Denna rekommendation riktas till lärosäten och ses som legitim oavsett om 
det sker ett beslut om mer självständiga lärosäten, vilken bland annat med-
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för att lärosätet själv kommer att bestämma om sin inre organisation fort-
sättningsvis (SOU 2009:94, s. 1653). 

Lärarutbildning – ett nationellt ansvar 
Under senare delen av denna tidsperiod pågick även en översyn av lärarut-
bildningen, vilken fick direkt konsekvenser för legitimeringen av RUC som 
en officiell-politisk företeelse. I utredningen En hållbar lärarutbildning 
(SOU 2008:109), vilken föregick propositionen Bäst i klassen – en ny lä-
rarutbildning (Prop. 2009/10:89), behandlas inte RUC som en fråga i sig. 
Men vid de tillfällen då RUC uttryckligen omnämns avser det RUC som 
samordnare av kommunernas lärarutbildningsbehov. 

LUK 97 ansåg (s. 36) att staten inte borde föreskriva hur samarbetet mellan 
kommuner och lärarutbildningen skulle ordnas. Även om ställningstagandet 
var i linje med principen om målstyrning och decentralisering, var det olyck-
ligt på så vis att det ledde till stora regionala variationer i kvaliteten på sam-
arbetet. Särskilt hårt påverkades – initialt – den verksamhetsförlagda utbild-
ningen, vilket Högskoleverket kunde visa i sin uppföljande utvärdering av 
lärarutbildningsreformen år 2005. Kritiken riktades såväl mot tolkningen av 
VFU som mot det konkreta samarbetet mellan högskola och skola. Högsko-
leverket underströk att lärarutbildningarna var ’helt beroende av kommu-
ners och skolors engagemang och goda vilja’. [---] De regionala utvecklings-
centra (RUC) har bland annat i uppdrag att föra vidare sina regioners lärar-
behov till närliggande lärosäten, för att dessa ska kunna ta hänsyn till beho-
vet i valet av inriktningar. Detta har fallit olika väl ut i olika delar av landet 
(SOU 2008:109, s. 395-396).  

                                                      
 
 
53 Under december 2008 publicerades Självständiga lärosäten (SOU 2008:104), och 
under mars 2010 publicerades En akademi i tiden (Prop. 2009/10:149). Vid denna 
tidpunkt publicerades också regeringens forsknings- och innovationsproposition, 
där nyttiggörande av forskningsresultat betonades. Tre mål angavs i denna statliga 
text för den nationella forskningspolitiken 2009-2012. Förutom att forskningen 
skulle komma till nytta, handlade övriga två mål om att den fria forskningen skulle 
stärkas samt målet om en högkvalitativ forskning. Forskningens ”nytta för ekono-
misk tillväxt och konkurrenskraft” (Prop. 08/09:50, s. 21) formulerades då som en 
övergripande inriktning. Parallellt med flera utredningar, som senare leder till be-
slut om förändrade villkor för lärosäten, pågår också ett omfattande utredningsar-
bete inom det skolpolitiska området (se exempelvis Prop. 2009/10:165; SOU 
2008:27; SOU 2008:29; SOU 2008:52) som leder till ett flertal reformer för skolan, 
bland annat träder en ny skollag i kraft där kravet på utbildning på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet förs in (Prop. 2009/10:165, s. 19, 222-224; SFS 
2010:800) 
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En positionering görs i En hållbar lärarutbildning till föregående utredning 
(LUK 97), däribland med stöd av Högskoleverkets utvärdering av föregå-
ende lärarutbildningsreform. I utredningen görs ett ställningstagande rö-
rande vilka behov som en ny lärarutbildning ska tillgodose i första hand:  

Denna utredning menar att utbildningens kvalitet måste vara överordnad 
regionala aspekter. Lärarutbildning i olika inriktningar och ämnen ska fin-
nas där det finns en solid vetenskaplig grund. Utbildningen bör vara riksre-
kryterande och profileras utifrån lärosätenas utbildningsvetenskapliga 
forskning (SOU 2008:109, s. 413).  

En viss förståelse för hänsynstagande till regionala aspekter framkommer i 
texten. Det omfattar då kommunernas inflytande över yrkeslärarutbild-
ningar eftersom skolhuvudmännen ses som ”avnämare” (SOU 2008:109, s. 
110) för denna typ av utbildning. Ett (formaliserande) inflytande verkar då 
inte bedömas som nödvändig när det gäller annan typ av lärarutbildning 
(Ibid, s. 110). 

RUC som intern lärosätesfråga 
I den 88 sidor långa propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning 
tas RUC upp vid ett tillfälle, och då som en ”särskild fråga” (Prop. 
2009/10:89, s. 38-39). Förslaget som formuleras i propositionen anger att 
det inte längre ska finnas något formellt krav i regleringsbrevet på lä-
rosäten om RUC, och då inte heller något krav på återrapportering av 
densamma (Ibid, s. 39). Förslaget motiveras utifrån att tidigare återrappor-
teringar från lärosäten, utifrån kravet på samverkan via regionalt utveck-
lingscentrum, inte påvisar någon särskild anledning till att en specifik or-
ganisering som RUC behövs för dessa typer av samverkansaktiviteter. I 
propositionen motiveras också förslaget med att RUC ej heller är förenlig 
med förändringen mot ökat självbestämmande för universitet och högsko-
lor (Ibid, s. 39). Men, som också meddelas: ”[…] De lärosäten som så öns-
kar kan dock fortsätta att bedriva verksamheten som har bedrivits vid de 
regionala utvecklingscentrumen” (Ibid, s. 39). I samma proposition föreslås 
också att kravet på ett ”särskilt organ” kopplat till lärarutbildningen tas 
bort. I propositionen finns det förslag att ta bort RUC med hänvisning till 
pågående utredning om mer självständiga lärosäten.  

[---] Staten bör inte lägga sig i interna organisationsfrågor och utredningen 
föreslår därför att föreskrifterna i högskolelagen om det särskilda organet 
för lärarutbildning utgår. Utredningen vill understryka vikten av att lärarut-
bildningen inte särbehandlas i jämförelse med andra yrkesutbildningar. Lika 
viktigt är det att lärarutbildningens akademiska karaktär utvecklas i det att 
den inordnas i fakultetsstrukturen och därmed samordnas med forskningen. 
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Utredningen förutsätter att representanter för lärosätets forskning av utbild-
ningsvetenskaplig relevans finns i beslutande organ. Utredningen anser ock-
så att det är helt upp till lärosätet att självt bestämma om och i så fall hur 
tvärvetenskapliga inslag ska inrymmas i utbildningen. Denna typ av organi-
satoriska och innehållsmässiga direktiv från statens sida finns knappast för 
någon annan högskoleutbildning, och bör därför inte heller finnas för lärar-
utbildningen (SOU 2008:109, s. 374).  

Propositionens förslag att ta bort kravet på ett ”särskilt organ för lärarut-
bildningen” innebär att legitimeringen av RUC som en officiell-politisk 
lärarutbildningsföreteelse därmed också ska upphöra54.  

Som särskild fråga, förutom den om RUC, tas också frågorna om ”För-
bättrad vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Prop. 2009/10:89, s. 
68), ”Satsning på utbildningsvetenskaplig forskning” (Ibid, s. 68) och 
”Förbättrad verksamhetsförlagd utbildning och nya anställningsformer” 
(Ibid, s. 69) upp i lärarutbildningspropositionen55.  

Med dessa olika särskilda frågor respektive att behovet av krav på RUC 
inte längre ses fylla syftet eller vara samstämmig med övrig utbildnings- 
och forskningspolitik, frikopplas RUC från övriga ”särskilda frågor”. Det-
ta kan jämföras med de ursprungliga tankarna om RUCs idé och uppdrag, 
i vilket forskning och VFU (verksamhetsförlagd utbildning) indirekt re-
spektive direkt blir viktiga områden för RUC att arbeta med. Samverkan 
kring skolfrågor och lärarutbildning blir därmed ännu mindre självklart 
som förbehållet RUC. Lärarutbildningskommittén föreslår alltså inte ut-

                                                      
 
 
54 Två år tidigare publicerade Högskoleverket sin utvärdering av detta särskilda 
organ för lärarutbildning. I denna rapport indikeras att lärosäten skulle behöva ha 
möjlighet att kunna skapa andra organisatoriska lösningar än ett särskilt organ för 
lärarutbildningen (se Högskoleverket 2007).  
55 Olika åtgärder föreslås i propositionen för att förstärka lärarutbildningens veten-
skapliga grund och (respektive) beprövade erfarenhet. När det gäller att förstärka 
lärarutbildningens vetenskapliga grund anges som åtgärder: ökade anslag till ut-
bildningsvetenskaplig forskning inom ramen för den utbildningsvetenskapliga 
kommittén (UVK) inom Vetenskapsrådet (VR), finansiering av specifika lärosätens 
forskning, antagning och handledning av kommundoktorander samt förstärkning 
av vissa (nationella) centra. En förbättrad beprövad erfarenhet i lärarutbildningen 
ses i lärarutbildningspropositionen kunna ske genom en bättre VFU (i form av 
fältskolor) och anställningsformer för lärarutbildare utan forskarutbildning. De 
lärarutbildare som ska stå för den beprövade erfarenheten ska ha en aktuell och 
relevant erfarenhet från verksamheten. De ska därför antingen vara tidsbegränsat 
anställda i högskolan, eller ha kombinations- eller utbytesanställningar mellan 
högskola och respektive skolform (Prop. 2009/10:89, s. 69) .  
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tryckligen ett borttagande av RUC. Men utifrån de motiv och argument 
som finns för att ta bort det särskilda organet för lärarutbildning formule-
ras också ett avståndstagande till en fortsatt legitimering av RUC som offi-
ciell-politisk företeelse. 

Sammanfattning 
Under åren 2002-2010 utgör RUC en sanktionerad officiell-politisk förete-
else i ”det sociala” genom de skrivningar som finns i regleringsbreven för 
lärosäten med lärarutbildning att det ska finnas ett RUC. Den tidigare så 
positiva och konsensusartade idén av vad RUC ska, bör och kan vara lyfts 
fortfarande fram men där andra sätt att tala om RUC som verksamhet, 
relationen lärosäte – skola, skolutveckling – lärarutbildning – forskning 
osv. allt tydligare kommer till uttryck. I de lästa statliga texterna som pub-
liceras under dessa år blir RUC belyst utifrån lite olika utbildnings- och 
högskolepolitiska sammanhang och situationer. De tolkningar som görs av 
RUC i dessa olika sammanhang innebär olika bedömningar rörande RUCs 
legitimitet som officiell-politisk företeelse. RUC konstrueras i de statliga 
”skolpolitiska” texterna som ett betydelsefullt stöd för kommuner och 
skolor i deras arbete med ”den lokala skolutvecklingen”. Under första 
delen av tidsperioden ses de som ett betydelsefullt stöd för MSU i sitt upp-
drag. I samband med att MSU föreslås läggas ner definieras och legitimeras 
RUC istället som en möjlig aktör som kan ta hand om delar av MSUs upp-
drag rörande skolutveckling och forskning. RUCs roll som ”forskningsga-
rant” och som stöd i kommunernas skolutveckling förstärks ytterligare när 
Skolverkets föreslås ta ett helhetsgrepp om spridningen av forskningsresul-
tat. Åter igen ses RUC som en bland andra möjliga aktörer, bl. a. privata 
utbildningsföretag, som kan hjälpa Skolverket i detta arbete. Gemensamt 
för de lästa skolpolitiska texterna är att RUC som stödfunktion motiveras 
och lyfts fram med hänvisning till sin regionala förankring och spridning 
samt dess nära placering till den akademiska och lärosätesmässiga världen.  

I den nationella utvärderingen som publiceras med Högskoleverket som 
författare, under 2009, anges att det är huvudmännens behov av stöd i sin 
skolutveckling som är det perspektiv som används för att utvärdera verk-
samheterna vid RUC (och NRC). Det är utifrån skolföreträdares uppfatt-
ningar om skola respektive regionala utvecklingscentra samt genom inter-
vjuer med RUC-företrädare som Högskoleverket sedan bedömer vilken 
betydelse RUC kan få för skolutveckling, i bemärkelsen att kunna tillgodo-
se skolans kompetensutvecklingsbehov. I utvärderingen bedömer Högsko-
leverket att det finns stora variationer både i vad kommunerna tycker om 
RUC och vilka förutsättningar kommunerna har till skolutvecklingsarbete. 
Högskoleverkets bedömning är att det finns en allmän nöjdhet bland 
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kommunerna rörande de RUC-insatser som de har deltagit i. Samtidigt går 
det att förstå att kommunerna själva bedömer att kompetensutvecklingsin-
satser inklusive forskning inte verkar få något större genomslag i deras 
skolutveckling. En möjlig tolkning kan vara att kommunernas nöjdhet med 
de insatser som de deltagit i är god. Däremot bedöms nyttan av insatserna 
utifrån ett skolperspektiv som låg. RUCs främsta funktioner är för kom-
munerna att vara ingången till lärosätet samt som mötesplats och nät-
verksbyggare. Högskoleverket bedömer att RUC kan spela roll för kom-
munernas skolutveckling förutsatt att uppdraget för RUC blir tydligare.  

Parallellt med att RUCs betydelse i de skolpolitiska sammanhangen de-
finieras och legitimeras, sker utredningar för en ny lärarutbildning och för 
mer självständiga lärosäten (”autonomiutredningen”). Dessa utredningar 
leder snarare till att argumenten för RUC som en officiell-politiskt sanktio-
nerad företeelse inom ramen för talet om lärarutbildningen förlorar i legi-
timitet. Det nationella ansvaret för lärarutbildningen betonas istället. Med 
det kritiseras den tidigare statliga styrningen av lärarutbildning och lä-
rosäten för att ha tagit för mycket regional hänsyn på bekostnad av lärar-
utbildningens kvalitet. Med hänvisning till den då pågående utredningen 
om mer självständiga lärosäten föreslås att kravet på regionalt utvecklings-
centrum ska tas bort – vilket inte är detsamma som att lärosäten inte läng-
re får ha kvar RUC som benämning, formellt organ eller som verksamhet. 
Det formella argumentet till förslaget att ta bort RUC ter sig således inte i 
texten ifråga ske utifrån någon negativ bedömning av RUCs verksamhet. 
Förslaget som sedan kom att bli ett beslut som genomfördes, kan mer för-
stås som en logisk konsekvens av det högskolepolitiska sammanhang som 
RUC formellt sett fanns sanktionerad inom. 

Sammanfattande analys 
I detta avsnitt kommer en jämförande analys att göras med utgångspunkt 
från Frasers behovsteori som redogjordes för i kapitel 3.  

Som framkommit kom regionala utvecklingscentra som idé att formule-
ras inför lärarutbildningsreformen 2001. Det går här att notera att själva 
förkortningen RUC som beteckning ej användes under de första åren. Med 
termen regionala utvecklingscentra förstärktes tanken om att en mångfald 
av regionala utvecklingscentra som mötesplats för lärosäte och skola, med 
hänsyn till de lokala och regionala behoven, behöver skapas. Under denna 
legitimeringsfas skrevs regionala utvecklingscentra fram som en ny förete-
else. Med regionala utvecklingscentra implicerades olika värden som kan 
uppfattas vara en gemensam värdegrund för såväl skola, lärarutbildning, 
RUC och relationen mellan lärosäte och skola. Under denna inledande fas 
av RUCs historia framkom förslag på flera olika verksamheter och arbets-
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uppgifter som ett regionalt utvecklingscentra kan tänkas ha. På det viset 
innebar legitimeringen också en definition av RUC utan att någon uttolk-
ningskamp mellan oförenliga värden, aktörer och behov framkom. När 
sedan RUC från och med 1997 angavs få stöd av dåvarande Högskolever-
ket och Skolverket, synliggjordes just de problem som RUC förväntas lösa, 
exempelvis behovet av att förbättra relationen mellan skola och lärosäte, 
att skolans frågor behöver ges utrymme i det möte som behöver komma till 
mellan lärosäte och skola om lärarutbildningen. Den lägesbild av samver-
kan lärosäte – skola och utvecklingen av RUC som framkom, kan tolkas 
än mer förstärka behovet av RUC.  

Med ”stöd” signalerades att de nämnda verken skulle finnas med som 
en part, på ett visst avstånd till de diskussioner och samarbeten som ska 
komma till stånd mellan lärosäte och skola om lärarutbildningen. Verken 
hade inte getts någon formell roll att gå in och styra innehåll eller form. 
Men med de rapporter från Skolverket och Högskoleverket som publicera-
des runt 2000-talet antyddes att detta stöd och bedömningar av utveck-
lingen av RUC utgick från de idéer om RUC som presenterades i samband 
med översynen av lärarutbildningen några år tidigare. Skolverket och Hög-
skoleverket kan därför uppfattas vara indirekta aktörer som förstärkte den 
problembild som inledningsvis framträdde 1996 rörande samverkan läro-
säte – skola, lärarutbildning och dagens skola, och där RUC görs till en 
central lösning.  

Under åren 2002-2010 skedde en innehållslig förskjutning av både de 
argument och motiv som definierade varför RUC behövdes, som legitimite-
ten av RUC som en officiell-politisk företeelse. Från och med år 2003 an-
tyddes att RUC nu var en etablerad officiell-politisk företeelse. Uppbygg-
nadsfasen av regionala utvecklingscentra i Sverige kan tolkas vara avkla-
rad. RUC som företeelse kom nu att framställas som en allt mer enhetlig 
företeelse. Exempelvis går det att uppfatta ett förgivet tagande om RUCs 
nära förankring till forskning. RUC blev allt mer synonymt med lärosätet. 
En indikator på detta var att vid denna tidpunkt började förkortningen 
RUC respektive RUCen att användas till förmån för den avsevärt längre 
termen ”regionala utvecklingscentra”.  

Den problematiska relationen mellan lärosäte och skola och utveckling-
en av lärarutbildningen i sig verkade inte längre vara en av huvudanled-
ningarna till varför RUC behövde finnas. RUC tillskrevs en allt viktigare 
roll i de statliga texterna för skolutveckling och forskningsanknytningen av 
skolan. Parallellt med denna utveckling, att RUC allt tydligare definierades 
och legitimerades som en part i den lokala skolutvecklingen, dvs. i skolans 
utvecklingsarbete började det lärarutbildningssammanhang som under 
andra halvan av 1990-talet hade etablerat RUC som en legitim företeelse 
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för den officiella utbildningspolitiken, att ställa sig allt mer tveksam till 
nödvändigheten av RUC som en officiell-politisk företeelse, dvs. som en 
statlig angelägenhet. Det som nu skedde är möjligt att uppfatta som ett 
bestridande av RUC som en officiell-politisk företeelse, till förmån för ett 
isolerande av RUC som en intern lärosätes- och lärarutbildningsfråga. Det 
hela motiverades med hänvisning till de förändringar som skedde inom 
lärosätets värld, vilken RUC formellt sett tillhörde. I och med att lärarut-
bildningen nu sågs som en nationell fråga behövdes inte längre RUC som 
den regionala mötesplats om lärarutbildning som den ursprungligen och 
övergripande lanserades som. 

Betydelse för fortsatt avhandling 
Ambitionen med kapitlet har varit att påvisa hur RUC över tid har kommit 
att definieras och legitimeras; från det att RUC blev en officiell-politisk 
företeelse fram till dess att RUC upphörde som en av staten politiskt sank-
tionerad företeelse i ”det sociala”. Jag kommer senare i avhandlingen att 
återkomma till detta kapitel. RUC som politisk företeelse kommer då att 
förklarande förstås mot bakgrund av genomförda belysningar och analyser 
om RUC i statliga texter.  
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KAPITEL 5 

En lägesbild av RUC senhösten 2012 
Vid tidpunkten för genomförandet av intervjustudien med 22 lärosäten i 
Sverige, var det 16 stycken som formellt sett använde sig av beteckningen 
RUC och tre som använde en benämning som utgjorde en variant av be-
teckningen RUC. Tre av 22 hade lagt ned RUC. 

De intervjuade  
Nedanstående beskrivning av de intervjuade som grupp, avser att skapa en 
bild av RUC-företrädarnas utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet av 
skola och lärosäte56.  

Knappt en tredjedel av de intervjuade hade tillträtt sin tjänst under 
2011-2012. I denna grupp av intervjuade fanns det samtidigt också en 
handfull RUC-företrädare som påbörjade sin tjänst på RUC under början 
av 2000-talet eller tidigare. När de intervjuade fick tjänst på RUC innebar 
det för cirka hälften av dem, den första anställningen vid ett lärosäte. Un-
gefär var fjärde av de intervjuade har yrkeserfarenhet från skola, lärarut-
bildning/högre utbildning eller lärarutbildning.  

Det är vanligare att den intervjuade har tackat ja till tjänst på RUC efter 
att ha blivit erbjuden eller uppmanad att söka tjänsten, än att hen på eget 
initiativ har sökt tjänsten. Det framkommer dock vissa skillnader i hur 
anställningen eller den fortsatta anställningen inom lärosätet i form av 
RUC kom att gå till för den som på något sätt blivit ombedd att söka en 
RUC-tjänst. För vissa framkommer mer arbetsrättsliga motiv som förgrund 
för en (fortsatt) anställning. För andra har det snarare handlat om ”head-
hunting”. Kännetecknande för de ”headhuntade” var att de sedan tidigare 
i någon mån var kända och önskvärda som RUC-företrädare av en eller 
flera personer som var involverade i rekryteringsprocessen. För den andra 
hälften av de intervjuade framkommer inte lika tydligt i vilken mån de 

                                                      
 
 
56 I gruppen RUC-företrädare som beskrivs här nedan ingår fem personer som 
skiljer sig lite från övriga 21 RUC-företrädare, Vid två RUC var RUC-tjänsterna 
vakanta vid tidpunkten för intervju. Det innebar att den som ansvarade för RUC 
och tillsättandet av tjänsteman intervjuades. Dessa utfrågades t. ex. inte om hur de 
hade rekryterats eller mer specifikt om sin utbildningsbakgrund och yrkeserfaren-
het. Vid två intervjuer fanns före detta RUC-ansvariga med och bistod med infor-
mation. Dessa två hade dock fortfarande vissa uppdrag i anslutning till RUC eller 
den enhet som RUC ingick i. Den femte och sista personen hade nyligen börjat som 
administrativ resurs för RUC och deltog i intervjun tillsammans med RUCets ut-
vecklingsledare.  
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sedan tidigare har haft en relation med lärosätet. De verkar dock ha sökt 
tjänsten inom RUC på sedvanligt sätt. 

Majoriteten av de intervjuade är utbildade lärare eller har annan peda-
gogisk utbildning. Däremot är en utbildning på forskarutbildningsnivå inte 
lika förekommande bland intervjuade RUC-företrädare. Av de intervjuade 
är fyra disputerade, varav två stycken har gjort det inom det utbildningsve-
tenskapliga området (pedagogik). 

Bland de med enbart yrkeserfarenhet från skolan, hade nästan varannan 
i denna grupp tidigare arbetat som någon typ av skolledare. Detta kan 
jämföras med de som uppger yrkeserfarenhet av lärosätesverksamhet, in-
nan nuvarande RUC-tjänst. Enbart för några stycken av dessa hade det då 
inneburit någon slags chefs- eller ledartjänst vid lärosätet ifråga, eller annat 
lärosäte.  

RUCs (om)bildande 
Detta avsnitt avser att belysa olika slags berättelser om RUC och vad dessa 
berättelser handlar om. Fyra olika typer av berättelser framkommer här 
nedan om RUCs bildande utifrån de som har intervjuats. Berättelserna ses i 
föreliggande avhandling som en ram eller förutsättning som kan bidra till 
att förstå legitimeringen av RUC i nutid.  

Merparten av de intervjuade har någon slags sammanhängande berättel-
se om motiven till RUCs bildande och/eller ombildande. De kan även ange 
centrala personer för RUC tillblivelse eller omdaning57. I de flesta av be-
skrivningarna rörande RUCs (om)bildande, uppges lärosätet vara den som 
har tagit initiativet. Det dominerande motivet, vilket hänvisas till i nästan 
hälften av intervjuerna, är det då fanns ett statligt krav på ett lärosäte att 
inneha ett RUC. Denna berättelse benämns i denna avhandling som den 
sakliga berättelsen. Den sakliga berättelsen om RUCs bildan-
de/ombildande, och även den mest kortfattade varianten, innebär en ton-
vikt på RUCs bildande utifrån de statliga krav på ett RUC som kom att 
skrivas fram i och med regleringsbrevet. I den sakliga berättelsen kan hän-
visningen till det statliga kravet på ett RUC också utvecklas till att beskri-
vas som en förutsättning för att kunna erhålla statliga myndighetspengar. 
Den sakliga berättelsen blir då snarare ett konstaterande och där inga en-
skilda företrädare från kommun eller lärosäte pekas ut som RUCs för-

                                                      
 
 
57 I två intervjuer anger dock den intervjuade att hen inte har någon som helst upp-
fattning om varför RUC (om)bildades och/eller vilka som var drivande för ett (nytt) 
RUC. Ytterligare några stycken understryker att de inte har en bra bild. 
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grundsgestalter. Denna berättelse om RUCs (om)bildande kan jämföras 
med den mycket mer positiva berättelsen om RUCs bildande, vilken skild-
ras i några intervjuer. Här beskrivs lärosätet som en kraft som intresserade 
sig för eller lyssnade in kommunernas synpunkter om ett gemensamt RUC. 
Kommunerna beskrivs som positivt inställda till ett samarbete med lä-
rosätet vid tidpunkten för bildande av ett gemensamt RUC. Vidare fram-
kommer att de som initierade och drev frågan i inledningsskedet utgjordes 
av (eller fortfarande utgör) en eller några stycken framträdande personer 
på ledningsnivå vid lärosätet. Dessa personer beskrivs ha fört en konstruk-
tiv och nära dialog med några engagerade kommunföreträdare i form av 
skolchefer. Den typ av berättelse som här tar form betonar det gemensam-
ma intresset och ett positivt förhållningssätt till varandra. Berättelsen är 
tämligen utförlig respektive genomgående positivt framställd. Gemensamt 
för dessa berättelser är att de tar sin början runt starten för RUC i slutet av 
90-talet. En tredje närliggande berättelse som också utgår från en positiv 
stämning handlar om hur personer, eldsjälar, från lärosätet initierar och är 
pådrivare för bildandet av ett RUC. Dessa eldsjälar från lärosätet engage-
rar personer i sin närhet vid lärosätet och inleder samarbete med kommu-
nerna. Den gemensamma berättelsen får en stor fokus på person snarare än 
personens formella funktion vid lärosätet. Den fjärde och sista typen av 
berättelse som tar form, är den som tar utgångspunkt från ett missnöje från 
parter utanför lärosätet. Den berättelsen handlar om hur utomstående 
parter, i första hand skolcheferna, har utövat påtryckningar på lärosätet 
om att ett RUC behöver bildas eller att befintligt RUC behöver ombildas. 

Organisation och placering 
Den dominerande bilden av RUC vid tidpunkten för intervjustudien var ett 
RUC inordnat inom en akademi/fakultet/institution vid lärosätet, vilken 
omfattades av utbildning, lärande eller skola i sin beteckning. Drygt tre 
fjärdedelar av de intervjuade uppger denna typ av organisatoriska tillhö-
righet för sitt RUC. För de flesta av dessa RUC, är chefen för akade-
min/fakulteten/institutionen formellt sett också chefen för RUC (se Beman-
ning). Några få RUC var istället knutna till lärosätets övergripande ledning 
och centrala samverkansorganisation. En tredje variant var att RUC som 
organisatorisk företeelse hade upphört. Tidigare RUC-uppgifter inlemma-
des då inom lärosätets centrala samverkansorganisation.  

Vid tidpunkten för intervjuerna uppgav knappt hälften av RUC-
företrädarna att frågan om RUCs placering eller organisatoriska tillhörig-
het diskuterades, utreddes eller nyligen hade eller skulle förändras. Bland 
majoriteten av de intervjuade verkade förändringarna snarare handla om 
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förändringar i RUCs uppdrag och arbetsuppgifter än (ytterligare) organisa-
toriska förändringar. 

Något som förenade de flesta RUC, oavsett organisation, placering eller 
om man var på väg in i en ny organisationsvariant, var att de intervjuade 
RUC-företrädarna uttryckte en ambition eller förhoppning om att skol-
samverkan eller samverkan med andra parter i samhället ska öka.  

Frågan om RUCs framtid i vid bemärkelse, vid de lärosäten där RUC 
var under förändring, beskrevs nästintill uteslutande som en intern angelä-
genhet. Det skedde då med direkt eller indirekt hänvisning till den så kalla-
de autonomireformen. Beskrivningar av de översyner och förändringar som 
sker avseende RUCs organisation, placering, innehåll, domineras av för-
klaringar som handlar om lärosätets förändrade ”spelregler”. Noterbart är 
att de statliga förändringarna för skolan som har skett under de senaste 
åren, inte utgör någon överordnad eller dominerande utgångspunkt för att 
motivera eller förklara organisatoriska förändringar av RUC.  

Merparten av RUCen kännetecknas av förändring snarare än av stabili-
tet. Genomförda, pågående eller kommande förändringar av RUC går att 
härleda till interna omorganisationer och RUCens dominerande projektor-
ganisationskaraktär (se vidare om Kännetecknande verksamheter och ar-
betssätt). 

Styrning och ledning 
Styrningen och ledningen av RUC domineras av en formaliserad och 
gemensam styrning där a) kommunerna/skolhuvudmännen är i majoritet 
och/eller är tilldelade ordförandeskapet, eller b) att det finns en jämvikt sett 
till antalet ledamöter. Vid några RUC ingår ytterligare parter, som Kom-
mun-/Regionförbund (i citaten angivna som Förbundet) och samarbetande 
lärosäten.  

Funktionen skolchef framhålls i intervjuerna som en nyckelgrupp för 
dessa styrgrupper. Vid några få RUC är denna funktion ersatt med, eller 
kompletterad med, verksamhetschef/utvecklingsledare. Noterbart är att i 
ett fall företräds kommunen/skolan/skolhuvudmannen, i styrningen och 
ledningen av RUC, även av skolpolitiker58.  

Benämningar på denna gruppering som gemensamt ska styra och leda 
RUC kan vara ledningsstämma, råd, styrelse eller styrgrupp. Förenande för 

                                                      
 
 
58 Med skolhuvudmän hänvisar de intervjuade i första hand till skolchef, dvs. inte 
till den politiska nivån i intervjuerna. Vid de få tillfällen den politiska nivån tas upp 
i intervjuerna, då anges den i termer av (skol)politiker.  
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RUC som helhet, vid tidpunkten för intervjuerna, var att det fanns en 
spännvidd i storleken på RUCs styrningsfunktion. Styrningen och ledning-
en kunde utgå från en liten styrgrupp på några stycken, till en lednings-
stämma på det tiodubbla. Oavsett benämning, inom ramen för denna ge-
mensamma styrnings- och ledningsfunktion beslutades inriktningar och 
utvecklingsområden för RUC.  

I jämförelse med parten skolan, där skolchefen var en dominerande re-
presentant, varierar det mer vem eller vilka som uppges företräda lärosätet. 
Detta är delvis direkt relaterat till vem som är formell chef och ansvarig för 
RUC. Representanter från lärosätet utgörs vanligtvis av rektorer och pre-
fekter, ofta knutna till lärarutbildning, utbildningsvetenskap eller pedago-
gik, i kombination med annan personal på lärosätet. Övrig personal på 
lärosätet kan då vara med utifrån sitt uppdrag som innefattar mer allmänt 
eller specifikt externa kontakter/samverkan eller utifrån dess forsknings-
kompetens. Den intervjuade finns med som sekreterare och/eller föredra-
gande.  

Den formaliserade styrningen och ledningen av RUC kännetecknas av en 
stor spännvidd i mötesfrekvens, från två till tolv gånger per kalenderår. Vid 
några RUC innefattas styrnings- och ledningsarbetet också av sammanträ-
den i form av arbetsutskott eller dylikt. Vissa ledamöter träffas då mellan 
sammanträdena för förberedelse av beslutsunderlag, ärenden etc.  

Ett fåtal av de intervjuade uppger att den gemensamma styrnings- och 
ledningsstruktur som idag finns för lärosäte kommun/skolhuvudman är 
ungefär densamma som den som fanns när de startade. 

Nio stycken RUC har ingen gemensam och formaliserad styrning och 
ledning av RUC tillsammans med kommuner. Styrningen och ledningen av 
RUC uppges ske inom befintlig styrnings- och ledningsstruktur för den 
organisation som RUC finns inom. Visst representantskap av skolchefer 
kan redan finnas i dessa beslutande organ. För några av de intervjuade 
upplevs inte denna styrning och ledning som påtaglig. Det ses av de inter-
vjuade som både positivt och mindre positivt.  

Förutom skolchef uppges utvecklingsledare/verksamhetschefer från 
kommunen vara en viktig grupp för majoriteten av RUCen. Denna grupp 
bildar nätverk eller råd utifrån dess funktion att både finnas nära skolverk-
samhet som att ha ett förvaltningsövergripande uppdrag. Vad som avses 
med råd respektive nätverk, och vad som är syftet med dessa grupper, vari-
erar mellan RUCen. Vid vissa RUC kan de innebära en mer operativ styr-
ning. För andra RUC utgör råd/nätverk arenor där information och kom-
munikation om operativ verksamhet kan ske. Detta innebär således en 
skillnad i nätverkens eller rådens status, från att vara direkt operativt sty-
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rande till enbart diskuterande och möjligtvis vägledande (vilket indikeras 
av råd-termen).  

Representanter från lärosätet och RUC får i råd och nätverk då mer rol-
len som föredragande eller sammankallande, än att de ingår som en del i 
dem. 

Avtal, ekonomi och finansiering 
Vid tidpunkten för intervjustudien hade drygt en tredjedel av RUCen avtal 
med kommun/skolhuvudman. Avtalet reglerade ett gemensamt åtagande 
för finansieringen av RUC. Den vanligaste varianten var då att kommu-
nen/skolhuvudmannen betalar en ”medlemsavgift” som baseras på en fast 
avgift (6000-10 000 kronor/år) och/eller kommunens invånarantal. Några 
RUC medfinansierades även av andra parter såsom Kommun-
/Regionförbundet och det lokala näringslivet. Längden på avtalen varierar, 
från att sträcka sig till ett halvår i taget till flera år.  

Bland de två tredjedelar som inte, vid tidpunkten för intervjustudien 
hade något avtal om gemensam finansiering, uppgav några att de höll på 
att se över frågan om kommunal finansiering/skohuvudmännens finansie-
ring, eller att diskussion fördes med dessa parter om gemensam finansie-
ring av RUC. Vid några intervjuer framkommer inte någon förhoppning 
eller önskan om att kommunerna ska vara med och finansiera verksamhet 
inom RUC. Vid andra intervjuer framkommer att frågan om gemensam 
finansiering av RUC hade tagits upp, men att intresset för detta inte fanns 
från deras kommuner/skolhuvudmän.  

En dominerande likhet bland de intervjuade är att de ekonomiska förut-
sättningarna för RUC blir en central fråga att handskas med. Ekonomin 
uppfattas både som en svårighet och som ett obestridligt faktum. För fler-
talet RUC blir pengar för riktade satsningar från Skolverket och eventuellt 
andra myndigheter viktiga verksamhetspengar. Det framkommer här en 
variation i intervjuerna rörande vilken betoning och betydelse Skolverkets 
pengar tillmäts. För vissa utgör de en förutsättning för verksamhetens in-
nehåll och inriktning, för andra en central finansiering för att överhuvud-
taget kunna existera eller bedriva någon RUC-verksamhet. För flertalet av 
de RUC som inte har ekonomiska avtal med kommunerna blir Skolverks-
uppdrag och olika typer av uppdragsutbildning mot kommunerna viktiga 
inkomstkällor. 

Bemanning 
Den dominerande lägesbilden vid tidpunkten för intervjustudien är ett 
RUC med en person anställd, eller möjligtvis två personer anställda. Vanli-
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gast för dessa RUC-företrädare är de har en tjänstetitel där termen ledare 
eller samordnare ingår. RUC-företrädaren utgör då den fasta basbeman-
ningen för RUC, dvs. i bemärkelsen är anställd att arbeta med RUC-
verksamhet såväl när den minskar som ökar i omfattning.  

I intervjustudien framkommer att vid drygt 50 % av de 22 lärosätena 
finns minst en person i funktionen som ledare, samordnare eller chef som 
inte kombinerar sin RUC-tjänst med någon annan tjänst eller annat upp-
drag/annan funktion. I de fall som RUC-företrädarna arbetar deltid, kom-
bineras vanligtvis tjänsten med annan tjänst inom den enhet som RUC 
organisatoriskt tillhör. Ytterligare alternativ är att det i tjänsten som någon 
typ av ledare eller chef även ingår ansvar för områden som uppdragsut-
bildning, kompetensutveckling. Ett fjärde alternativ är som ledare och chef 
för RUC inklusive övergripande ansvarig för den organisatoriska enhet 
som RUC ingår i. Endast vid en intervju uppgavs att RUC-tjänsten kombi-
nerades med tjänst utanför det berörda lärosätet. RUC-organisationen har 
vanligtvis också visst administrativt stöd, vilket inte sällan delas med övrig 
organisation inom lärosätet. Noterbart är dock att två av de intervjuade 
RUCen avviker mycket tydligt från denna gängse bild av RUCs bemanning. 
De har ett annat grundupplägg, där RUC bemannas av en fast stab på 5-8 
personer. De innehar tillsvidaretjänster, där var och en av dem har särskilt 
operativt ansvar för olika temaområden/verksamhetsområden för sitt RUC. 
I staben ingår även en person som har det övergripande ansvaret för speci-
fikt RUCs verksamhet.  

Verksamhet som initieras av, eller genomförs inom ramen för, RUC 
kommer dock vanligtvis till stånd genom att annan personal beställs eller 
köps in från övriga institutioner, ämnen etc. vid lärosätet. Ett annat alter-
nativ är att RUC skickar vidare förfrågan till den egna institutio-
nen/enheten som den tillhör, alternativt vidare till annan eller andra institu-
tioner/enheter på universitetet. Bland de intervjuade som omfattas av att ha 
ett mer administrativt och samordnande ansvar för kontakten med kom-
muner och statliga myndigheter, framkommer ett stort arbete att anpassa 
bemanningen (tjänstetillsättningen) i förhållande till omfattningen av pro-
jekt och beställningar som kommer in till eller via RUC. Detta utgör en 
stor arbetsbelastning både för RUC som för lärosätet som helhet. Ett pro-
blem som då lyfts fram är kommunernas förväntningar eller Skolverkets 
förväntningar på lärosätet; deras förväntan om att RUC/lärosätet snabbt 
ska kunna anpassa sig utifrån kommunernas eller Skolverkets önskemål (se 
vidare under avsnittet Förväntningar).  

Det är inget RUC vid tidpunkten för intervjun som anger att beman-
ningen, synonymt med RUCs verksamhet, kommer att minska. Vid några 
RUC uppges att den så kallade basbemanningen inom kort kommer att 
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utökas med högre tjänstgöringsgrad. Anledningen som anges för detta är 
den nuvarande arbetsbelastningen för den intervjuade i fråga, på grund av 
ökade uppdrag i form av skolverksförfrågningar (beställningar), vilka spe-
lar en avgörande roll. Andra anledningar som uppges är lärosätets förvänt-
ningar på att utföra mer uppdragsverksamhet. 

Kännetecknande verksamheter och arbetssätt  
Lärare (och i viss mån, mer allmänt, ”pedagoger”) utgör den dominerande 
målgruppen för RUCs verksamhet. När det handlar om verksamhet riktad 
mot skolor ter sig även andra personalkategorier som rektor vara mål-
grupp.  

Generellt sett verkar inte RUCs verksamheter (längre) genomföras med 
dess huvudsakliga eller uttalade syfte att förbättra lärarutbildning och 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i sig (men bidra till positiva bieffek-
ter). Samordningen och arbetet kring VFU verkar för de allra flesta RUC 
vara någonting som sköts av en annan funktion eller del av lärosätet. Där-
emot framkommer VFU-skolor och VFU-avtalen som en viktig bas för att 
ringa in målgruppen och att skapa geografiska avgränsningar. I ungefär 
hälften av intervjuerna blir VFU-studenter och dess avtal en slags geogra-
fisk avgränsning för att motivera vilka kommuner som ingår eller inte in-
går i RUC. VFU och lärarutbildning får dock inte av de intervjuade något 
större utrymme i intervjuerna. I en tredjedel av intervjuerna tas inte VFU 
överhuvudtaget upp.  

På frågan vad de intervjuade RUC-företrädarna ser som ”känneteck-
nande arbetssätt” eller som ”nisch” för sitt RUC, skiljde det sig åt ganska 
mycket huruvida man upplevde att man hade det eller ej. De RUC som 
ansåg sig ha det eller strävade mot det, beskrev det i termer som lärande 
samtal, kollegialt lärande, learning study, behovskartläggningar/-
inventeringar, delaktighet och dialog. De exempel på återkommande ar-
betsområden som man arbetade med, vilka framkom i intervjuerna, kan i 
hög grad sägas överensstämma med Skolverkets satsningar inom bedöm-
ning, kvalitetsarbete, läsa-skriva, matematik, värdegrund etc.  

Nästan var tredje av de intervjuade uppmärksammade forskning och 
forskningsanknytning i förhållande till det nya skollagskravet om ”veten-
skaplig grund och beprövad erfarenhet”. Däremot i nästan samtliga inter-
vjuer tas frågan om forskning och forskningsanknytning av skolverksamhet 
upp när de beskriver motiv, mål, arbetssätt eller verksamhet för RUC. Det 
handlar då främst om användandet av forskning och skapandet av upp-
dragsforskning. I några enstaka intervjuer behandlas även förhållningssät-
tet till forskning, då i form av mer kritiska ställningstaganden om forsk-
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ningens roll och betydelse. Den dominerande synen på forskning är som 
någonting allmänt positivt för skolan. 

Utifrån intervjuerna framkommer uppdragsutbildning av olika slag som 
en viktig typ av verksamhet för RUC att samordna eller driva. En tydlig 
dominans av uppdragsverksamhet ter sig kompetensutveckling av lärare, 
och då främst via diverse utbildningsuppdrag från Skolverket, vara59. 
Andra typer av uppdrag som anges mer frekvent i intervjuerna, är uppdrag 
utifrån önskemål från kommunerna, vilka de själva bekostar. Exempel på 
kommuninitierade uppdrag är handledning, seminarieserier och uppdrags-
forskning. Olika typer av kommunfinansierade uppdrag uttrycks i intervju-
erna som någonting positivt och eftersträvansvärt för RUC att arbeta med.  

Skolutvecklingsarbete innefattar utifrån intervjuerna i mångt och mycket 
handledning av arbetslag, att vara bollplank utifrån kommunernas egna 
frågor, aktionsforskning osv. På detta sätt får kommunfinansierad ”upp-
dragsutbildning” och ”skolutvecklingsarbete” i intervjuerna överlappande 
innebörder. 

Samarbetsparter och kontaktytor  
Kommuner, Skolverket och olika funktioner inom lärosätet (lärosätets 
interna organisation), är de som är mest frekvent angivna som viktiga sam-
arbetsparter för RUC i intervjuerna. En återkommande nyckelgrupp inom 
kommunerna, för samarbete mellan RUC och kommun, utgör utvecklings-
ledarna60. När det gäller den interna organisationen på lärosätet framhävs 
avdelningschefer och studierektorer etc. som viktiga kontaktytor och sam-
arbeten för RUC.  

I knappt två tredjedelar av intervjuerna framkommer en relation till eller 
ett konkret samarbete med de statliga skolmyndigheterna i form av Skol-
verket och Skolinspektionen. De fåtal RUC som inte anger någon av dessa 
som samarbetsparter kan troligtvis härledas till lärosätets organisation 
rörande kontakt och samverkan med statliga myndigheter. Överlag finns 
det en mycket positiv hållning till Skolinspektionen. Synen på Skolverket är 
emellertid mer kluven för RUC som helhet (se vidare under Förväntningar).  

                                                      
 
 
59 Det är enbart i några intervjuer som denna typ av uppdragsverksamhet inte an-
ges, vilket troligtvis mer beror på att det inte ingår som en RUC-verksamhet än att 
lärosätet inte tillhandahåller denna typ av verksamhet. 
60 Benämningen utvecklingsledare verkar av RUC-företrädarna användas, medvetet 
eller omedvetet, även som ett paraplybegrepp för utvecklingschefer, verksamhets-
chefer, kvalitetsutvecklare osv. 
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Lite mer än var fjärde av de intervjuade RUCen lyfter fram samarbetet 
med de närliggande RUCen och/eller med det nationella RUC-nätverket 
som ett betydelsefullt och viktigt stöd för dem.  

Knappt var tredje RUC uppger Förbundet som en samarbetspart till 
RUC eller indirekt via kommunen. I de intervjuer som relationen med För-
bundet blir belysta framkommer en spännvidd i hur Förbundet uppfattas; 
från beskrivningar av en organisation som viktigt stöd för RUC, till något 
som stör RUCs relation med kommunerna. Förbundet kan även uppfattas 
som en konkurrent.  

Övriga samarbetsparter som anges är t. ex. SPSM, diverse utvecklings- 
och forskningsnätverk för särskola, yrkesutbildning, Vetenskapsrådet, 
Globala skolan, Rädda barnen och NCM.  

Webben i form av hemsidor och nyhetsbrev osv. uppges av flertalet som 
en viktig kontaktyta gentemot ”sina” kommuner. Här finns en diskrepans 
mellan de RUC som arbetar med att föra en dialog via webben och de 
RUC som finner det övermäktigt att hinna hålla webben uppdaterad och 
att få ut ett nyhetsbrev med viss kontinuitet. 

Förväntningar  
Lärosätet, kommunerna, Skolverket samt Skolinspektionen är de som åter-
kommande i intervjuerna anges ha förväntningar på RUC. Några av de 
intervjuade betonar att det finns höga och positiva förväntningar från såväl 
kommun som lärosäte, rörande vad RUC ska åstadkomma eller fortsätta 
bidra med. Några få framhåller istället att det finns för låga förväntningar 
från lärosätet på vad RUC kan och ska åstadkomma. Någon av de inter-
vjuade framhåller att de inte har någon direkt uppfattning om vilka för-
väntningar kommunerna har på RUC. En anledning till detta som uppges 
vara att man är i ett skede av nystart.  

De intervjuade uppfattar att kommunernas förväntningar på RUC gene-
rellt handlar om att ta emot de olika behov som kommuner-
na/skolhuvudmännen uttrycker, att tillfredsställa dem eller förmedla dem 
vidare in till övriga lärosätet. Det kan handla om verksamhetsstöd, utbild-
ningsinsatser, forskningsinsatser och Skolverksprojekt.  

Det egna lärosätes förväntningar sammanfaller, utifrån de intervjuades 
utsagor, i hög utsträckning med vissa av de förväntningar som även kom-
munerna upplevs ha på RUC enligt de intervjuade. Det handlar då om att 
vara parten mellan kommun och lärosäte, att fånga in och föra vidare 
kommunernas behov. Lärosätets förväntan på RUC att ”dra in uppdrag”, 
dvs. att bidra till att skapa intäkter till lärosätet hör, utöver det nyss 
nämnda, också till ett av de mer återkommande svaren. Några få anger 
också som förväntan från sitt lärosäte att ha rollen som en regional pådri-
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vare i samarbetet kring skola och med kommunerna. Någon anger även att 
man förväntas att via sina kommunkontakter ge tillgång till miljöer för 
forskningsstudier.  

RUCens förväntningar på kommunerna/skolhuvudmännen fokuserar 
kommunernas egna kompetenser att kunna identifiera och bättre precisera 
vilka behov de har; vad de vill att RUC ska hjälpa till med. Övriga enskilda 
svar på frågan om RUCens förväntningar på kommunerna handlar om att 
det gemensamma arbetet i RUC tas på allvar, att kommunerna också deltar 
i det som de tidigare har önskat att RUC anordnar.  

Av de intervjuade som också beskriver sina egna förväntningar på sig 
själva, dvs. som särskiljt från övriga lärosätets förväntningar på RUC, då 
handlar det om att göra ett bra arbete, att få ett närmare samarbete med 
kommunerna, att bidra till att forskning används på olika sätt i skolan. 
Fokusen i förväntningarna kan då härledas i högre grad till skolans upp-
drag än till lärosätets.  

Andra parters förväntningar på RUC, såsom Förbundet, Skolverkets re-
spektive Skolmyndigheternas, besvaras inte i lika hög utsträckning så ut-
tryckligt utifrån frågeställningen om förväntningar. Men indirekt fram-
kommer att Skolverket förväntan på RUC handlar om att leverera och 
administrera de utbildningar som Skolverket beställer eller vill ha. Skolin-
spektionen förväntan på RUC är att påbörja ett samarbete eller fördjupa 
samarbetet med att stödja kommunerna i regionen inför och efter en skol-
inspektion. Detta ses som positivt av samtliga som har beskrivit sin kon-
takt med Skolinspektionen. Enbart i en av dessa intervjuer framkommer en 
källa till eftertanke om att inte blir en ”förlängd arm” i för hög grad. I 
några intervjuer beskrivs inte bara vad kommunerna eller Skolverket har 
för förväntningar på RUC, utan här ifrågasätts även rimligheten i vissa av 
dessa aktörers förväntningar på RUCet. 

Utmaningar  
De utmaningar som anges av de intervjuade kan sammanfattas i form av 
tre övergripande grupper. Dessa utmaningar är av intern lärosäteskaraktär, 
utmaningar som handlar om samverkan mellan RUC/lärosäte och kommun 
samt utmaningar som innebär fokus på skolans uppdrag, innehåll och be-
tydelse för regionen.  

Drygt hälften av de intervjuade uppger utmaningar som kan hänföras till 
interna frågor och problem som behöver handskas med och lösas inom 
lärosätet. Dessa handlar om att skapa organisationsstrukturer som gör det 
möjligt för forskare och lärosätespersonal att delta i verksamhet i RUCs 
regi. Det handlar även om att få rätt kompetens och rätt personer för de 
uppdrag som RUC har eller förmedlar. En annan, dock inte lika uttalad 
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utmaning, är att se till att RUC blir/förblir en angelägenhet för lärosätet 
som helhet eller accepterad av övriga lärosätet. En ytterligare överlappande 
utmaning är att skapa intäkter så att en RUC-verksamhet ska kunna fin-
nas.  

Cirka en tredjedel av de intervjuade lyfter fram utmaningar som handlar 
om skolans uppdrag och innehåll. Uttalat och outtalat anses RUC vara en 
sådan part som kan eller ska vara med och bidra till att skolan blir bättre, 
antingen gentemot de kommuner som de arbetar mot specifikt alternativt 
för skolan allmänt sett. Det formuleras i termer av ”ökad måluppfyllelse”, 
att ”alla elever når målen”, att bidra till en skola som går jämnt med sin 
tid”, ”en skola på vetenskaplig grund”, ”tryggare lärare” och ”förändrade 
attityder till utbildning och stärka studieintresset”.  

Några av de intervjuade lyfter också fram utmaningen att samverkan i 
sig mellan kommun och RUC/lärosäte eller med skolmyndigheter ska fort-
gå. 

Sammanfattande bild 
Utifrån lägesbilden RUC 2012 framkommer att merparten av landets lä-
rosäten som 2009 innehade ett RUC, även efter det att kravet på RUC togs 
bort i regleringsbrevet, fortfarande använde sig av benämningen RUC eller 
uppfattade sig inneha RUC-verksamhet vid tidpunkten för intervjun. Själva 
benämningen eller fenomenet RUC i sig verkar inte vara den viktiga frågan 
bland de intervjuade och för deras respektive lärosäten. Viktiga frågor för 
RUC var vilket innehåll som RUC ska organisera eller var RUC organisa-
toriskt ska finnas på lärosätet.  

Vid tidpunkten för intervjuerna var de flesta RUCen placerade i en aka-
demi, institution osv. med lärarutbildning, utbildning eller lärande i sin 
beteckning. Det som var gemensamt för samtliga intervjuade var att de såg 
sin verksamhet som riktad i första hand mot skolan.  

Kännetecknande för merparten av RUC var en liten fast grundbeman-
ning som framför allt innehade samordnande uppgifter av olika slag. Tid-
punkten för intervjuerna kännetecknas av en period där organisationsöver-
syner och viss omsättning av RUC-företrädare hade skett eller var på gång 
att ske. Cirka en tredjedel av de intervjuade hade påbörjat en tjänst på 
RUC under år 2011-2012. Av de intervjuade uppgav lite mer än hälften att 
de i någon mån hade blivit uppmuntrade att söka eller blivit erbjudna 
tjänsten som de nu innehade.  

Majoriteten av RUCen styrdes av en ledning bestående av företrädare 
både från lärosätet som skolkommunerna. Ledningen och styrningen av 
RUC skedde på chefsnivån, medan målgruppen för insatserna i första hand 
var lärare. Skolans behov verkade i hög grad definieras (formellt i alla fall) 
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och legitimeras på chefsnivån. I de fall som utvecklingsledare fanns i nät-
verk eller andra typer av rådgivande grupper kunde de i varierande grad 
ses som viktiga uttolkare för det som styrningsgruppen etc. har fastställt.  

Den sammantagna bilden som konstruerades utifrån de genomförda in-
tervjuerna är RUC med full aktivitet och med täta kontakter med skolföre-
trädare, lärosätets utbildare samt med Skolverket (i de fall då det ingick i 
RUCs verksamhet att bedriva olika typer av statliga satsningar såsom Lä-
rarlyftet). Utifrån intervjuerna beskrevs direkt eller indirekt en verksamhet 
som anses viktig för lärosätet som helhet. För flertalet av de RUC som inte 
hade ekonomiska avtal med ”sina” kommuner framhävdes Skolverket som 
en viktig, i bemärkelsen nödvändig, finansiär för att RUC ska kunna er-
bjuda verksamhet till sina kommuner. På det sätt som RUCs relation till 
Skolverket beskrevs av de intervjuade konstruerades RUC i första hand 
som en part som ska tillfredsställa de av regeringen, via Skolverket, definie-
rade skolbehoven. Skolinspektionen å andra sidan konstruerades utifrån 
intervjuerna här mer som en jämbördig och lyssnande part som ville skapa 
dialog med RUCen om skolans verksamhet. Utifrån de verksamheter som 
framkom i intervjuerna var det tydligt att den verksamhetsförlagda utbild-
ningens (VFU) innehåll inte längre var en huvudfråga för RUC. Däremot 
blev VFU en geografisk avgränsning eller plattform för RUCs verksamhet 
som sådan. Lärares kompetensutveckling i förhållande till Skolverkets di-
verse satsningar blev ett viktigt och tidskrävande område för många RUC 
att handskas med. Den koppling som görs till lärarutbildning handlade då 
mer om lärarutbildarna som genomförare än att förbättra lärarutbildning-
ens innehåll i sig.  

Olika slags skolutvecklingsarbete i form av uppdragsutbildning, forsk-
ningsprojekt osv. verkade utgöra en allt större och central del av RUCs 
verksamhet. Bland RUCen kunde en viss variation skönjas i hur forskning 
och forskningsanknytning i förhållande till skolutvecklingsuppdrag sågs 
som sammanlänkande med varandra. 

Betydelse för fortsatt avhandling 
Lägesbilden som här ovan har presenterats kommer att nyttjas i kapitel 8. I 
detta sista resultatkapitel 8 kommer ovanstående lägesbild att förklarande 
förstås, mot bakgrund av den kartläggning som gjordes i kapitel 5 Om 
RUC i statliga texter. En förklarande förståelse kommer ske med hjälp av 
de idealtyper som presenteras i nästa kapitel.  
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KAPITEL 6 

Fem idealtyper av RUC som samarbetspart 
I föreliggande kapitel kombineras Frasers teori om behov med Webers 
idealtypsmetodologi. Här nedan beskrivs RUCs mångtydighet i form av 
fem idealtyper av RUC som samarbetspart. . Var och en av idealtyperna 
byggs upp utifrån sitt specifika sätt att formulera, dvs. i termer av Frasers 
analytiska moment legitimera och definiera, varför RUC behövs. Frasers 
tredje analytiska moment, tillfredsställa, uppmärksammas också för varje 
idealtyp. 

Gemensamt för de fem idealtyperna av RUC som samarbetspart är den 
allmänna utgångspunkten i att ”samverkan mellan skola och lärosäte be-
hövs”. Det som skiljer idealtyperna åt är hur de motiveras, vad samverkan 
ska bestå i och hur den ska se ut samt vilka som är de centrala tolkningsfö-
reträdarna, aktörerna eller samarbetsparterna. Detta innebär skillnader 
mellan idealtyperna när det gäller vilka frågor/teman/områden som blir av 
överordnad respektive underordnad karaktär. Vidare är det användandet 
av vissa termer och uttryck framför andra och/eller med vilka innebörder 
dessa används. Skillnaderna framkommer ju mer specifikt (tjockt) som de 
används och utifrån det sammanhang som de används. 

Idealtyperna av RUC presenteras här nedan utifrån de skilda innebörder 
för, och relationer mellan, de tre analyskategorierna behov, aktör och vär-
de, som kan urskiljas i intervjuutskrifterna. En idealtyps övergripande logik 
består av en kombination av värden.  

Utifrån den empiri som idealtyperna grundas sig på är det framför allt 
tre områden som samtliga intervjuer förhåller sig till mer eller mindre ut-
tryckligen, om än på olika sätt. Dessa områden får således stor betydelse, 
för att förtydliga respektive idealtyps överordnade logik. De tre områdena 
är ekonomi, lärosätet och Skolverket. 

Den förtroendeskapande samarbetsparten 
Kännetecknande för den förtroendeskapande samarbetsparten är att dess 
existensberättigande motiveras med hur väl den genom sin kommunikation 
med skolans respektive lärosätets företrädare kan skapa en tillit till var-
andra och för RUC. En avgörande förutsättning för att denna samarbets-
part ska lyckas är att de personer som är satta att skapa dessa ”goda mö-
ten”, har förmåga att respektera och bejaka de andra för att tillsammans 
formulera behov förankrade i ”det gemensamma”. Förtroendeskapandet i 
sig blir således det centrala för denna samarbetspart, därav dess benäm-
ning.  
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Behov 

I: [---] … vi hela tiden arbetar för den här ömsesidigheten, alltså det är inte 
Lärosätet som kommer ut med färdiga kurser utan vi försöker hela tiden att 
väldigt aktivt lyssna efter de behoven som finns och att man då möts, att så 
att säga att, vi kallar det för att ”mötas i ögonhöjd”, alltså det finns ju så att 
säga lite inbyggt då en slags hierarki i utbildningssystemet, att högskola och 
universitet kanske har något slags tolkningsföreträde när det gäller en del 
frågor därför att vi har forskningen hos oss och vi är ofta dem som har ut-
bildat dem som arbetar ute i skolan. Så att det försöker vi att vända lite på 
den där steken när det gäller just yrkesverksamma. Vi ser att här gäller det 
att mötas i ögonhöjd, att se varandra som parter som har olika funktioner i 
ett utbildningssystem och att vi på så vis kan komplettera varandra på bästa 
sätt. Så det är väl det, om man ska hitta något slags kännetecken för hur vi 
lägger ansatsen i vårt arbete. Det är en väldigt viktig sådan. Så när det 
kommer någon och ställer en fråga till oss: ”Vi skulle behöva en utbildning 
kring, t. ex. pedagogiskt ledarskap”, då säger vi inte ”Ja, vi skickar över en 
kursbeskrivning”. Det är inte så vi arbetar utan vi säger utan ”Ok, kan ni 
komma hit så kan vi sitta ner och lyssna lite grann vad ni tänker på, så ska 
vi försöka se om vi kan förstå hur ni resonerar och vad vi har i så fall har att 
erbjuda”. Men sedan får man komma fram till efter några samtal till ”Vad 
är det vi ska göra tillsammans?”. Den ömsesidigheten ska uppstå (Intervju 
12, s. 7).  

För den förtroendeskapande samarbetsparten är en allmän utgångspunkt 
att skolan har behov och att lärosätet har någonting som de kan bidra 
med. Fastställda kursbeskrivningar från lärosätet blir sett utifrån en be-
hovstolkningens politik en färdig förståelse av behovstillfredsställelse. Lä-
rosätets kursbeskrivningar är inte ett alternativ att bygga på för att få till 
ett, enligt den förtroendeskapande samarbetsparten, ”riktigt” samarbete 
med skolan.  

Detta RUC är istället intresserad av att få vara en medverkande part i 
det skede då skolans behovsinnehåll definieras. Här betonas framför allt 
att lyssna och försöka förstå skolans behov, snarare än att styra utifrån det 
egna perspektivet, och då i bemärkelsen lärosätets (”vi”). Det inbegriper 
för denna samarbetspart att skolan och dess behov bemöts med respekt 
och intresse. Detta ses som ett inledande del på ett samarbete där behov 
och behovstillfredsställelse i slutändan ska bli någonting som både uppfat-
tas som gemensamt och som skapat tillsammans. Lärosätet och skolan 
antas ha olika behov som kan tillfredsställas genom ett samarbete dem 
emellan: 

I: [---] Och att jag ser också att vi kan få in kompetens från skolhuvudmän-
nen som vi kanske saknar och vi kan ge dem. Vi är bra på forskning och 
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skolhuvudmännen är liksom, lite förenklat, bra på verksamheten ute i sko-
lorna. Och det här kan vi bryta på olika sätt och lära av varandra (Intervju 
6, s. 4).  

För den förtroendeskapande samarbetsparten är det av överordnad bety-
delse, att det konkreta samarbetet bygger på och präglas av ömsesidighet. 
Antalet projekt som man samarbetar kring eller omfattningen på dessa, blir 
av underordnad betydelse:  

LÖ: Vilka viktigaste utmaningar ser du här framöver för RUC? 

I: Det är att konkretisera det så mycket som möjligt i mycket, mycket kon-
kreta projekt. Och inte i vilka projekt som helst. Utan i projekt som ändå är 
framvaskade och definierade som gemensamma. Där vi liksom inom RUC 
känner att ”Ja, det här projektet…”, även om det är så här litet [visar med 
fingrarna], ”så är det vårt gemensamma projekt, sprungna ur en gemensam 
idé och gemensamma behov”. Det är den största utmaningen tycker jag. 
Och sedan också då koppat till det som jag sa innan, att få dem som är 
inom RUC, att känna att dem är RUC. [---] (Intervju 14, s. 15).  

I behovstolkningsprocessen ska de ömsesidiga behoven skapas. Med andra 
ord, vad för slags behov som man ska samarbeta kring är inte på förhand 
givet. De ”konkreta projekten” uppfattas inte ha något större värde om de 
inte bygger på en ömsesidig process. Den behovstillfredsställelse som sedan 
skapas, i form av olika ”konkreta projekt” ska alltså vara en önskvärd 
konsekvens av gemensamma i bemärkelsen ömsesidiga behovstolkningar. 
Värderingen av de konkreta projekten görs således utifrån samarbetskarak-
tär: 

I: Det är just det att höra andra RUC tala om sitt RUC då kan jag ibland, 
och jag är lite osäker kring detta, men jag kan ibland få uppfattningen om 
att de talar mycket utifrån mer en uppdragsverksamhet. De ska genomföra 
uppdrag, snarare än att hitta bra samverkansformer mellan kommunerna 
och Lärosäte. [---] Men de som jobbar och administrerar allt det här, RU-
Carna, de här är helt finansierade av lärosätet. Så dem stödjer så att säga 
kommunernas behov för att få till stånd det som de skulle vilja. Men här, 
jag tycker här, och det är kanske kopplat till hur jag är som person också, 
och det var nog ett av skälen att jag fick jobbet, det är att bygga ett verkligt 
samarbete. Sådant samarbete bygger man på en slags ömsesidighet där ingen 
har mer ett, vad ska vi säga, tolkningsföreträde mer än någon annan. Det 
tänker jag. [skrattar till] (Intervju 14, s. 16).  

Lärosätet respektive skolan ses som olika parter som kompletterar var-
andra. Forskning och lärarfortbildning är exempel på de två områden som 
organisatoriskt tillhör lärosätet, men som av den förtroendeskapande sam-
arbetsparten också ses som viktiga områden för skolan:  
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I: Vi har haft väldigt mycket i fokus med det här en slags genuin tanke kring 
samverkan, att inte vi kan bestämma hur det ska vara, att inte skolan kan 
bestämma hur det ska vara, men att vi tillsammans kan bestämma hur det 
ska vara. Just de beröringspunkter där det gäller för oss för sedan har sko-
lan en massa andra saker som de löser på annat sätt som följer med den nya 
skollagen, där liksom Lärosätet inte har någon roll att spela i, men just 
forskning och lärarfortbildning så har vi, som vi ser det en, vi är en aktör i 
den här utvecklingen (Intervju 17, s. 5).  

För den förtroendeskapande samarbetsparten blir indirekt även behovs-
tolkningsmomentet ”legitimering av behov” viktigt. Det krävs en lyhördhet 
från båda parter, vid detta moment, att uppfatta vad den andra kan tänkas 
uppfatta som sina ”egna” frågor. Dessa ”egna” frågor ska då inte bli fö-
remål för samarbete mellan skola och lärosäte. Det blir ett uttryck för re-
spekt för den andra parten att utifrån det egna perspektivet inte försöka 
övertala den andra, vilka frågor inom den andra partens område som be-
höver bli ett ”gemensamt behov”.  

Vidare, vad skolan behöver och vad lärosätet behöver ses som lika vik-
tigt att ta hänsyn till. Detta för att ett genuint samarbete mellan lärosäte 
och skola ska komma till stånd. Den förtroendeskapande samarbetsparten 
är till för båda parter:  

LÖ: Vilka ser du att RUC är till för i första hand? 

I: Alltså då är det både kommunerna och Lärosätet. Jag kan inte, de till-
sammans i första hand. Det är inte mer den ena eller mer den andra. Och 
jag kan inte säga någonting annat heller utan det är på det uppdraget som 
jag sitter. Båda två är för mig likvärdiga och hela mitt tankesätt bygger på 
att det är en likvärdighet mellan det hela. Så det är mitt svar (Intervju 14, s. 
11).  

RUC som den förtroendeskapande samarbetsparten får en viktig roll i att 
legitimera båda parters behov men även att se till att behov formuleras, 
och tillfredsställs, som uppfattas som gemensamma. En viktig funktion här 
är att se till att en gemensam process om vad man ska samarbeta kring och 
vad respektive part kan bidra med, skapas.  

Organisation och ekonomi utgör för den förtroendeskapande samar-
betsparten inte några kännetecknande, i bemärkelsen centrala, inslag som 
särskilt fokuseras eller behandlas som behov i sig. En gemensam finansie-
ring av RUC kan ses som en formaliserad jämbördighet mellan lärosäte 
och skola. Den kan ses som en grund för ett förtroendeskapande samarbe-
te.  

I: [---] För i min värld, och det kommunicerar jag gärna och ofta, så som det 
är konstruerat på pappret och i det avtal som är skrivna så är det åtagande 
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från båda parter, från Lärosätets sida men också från kommunsidan att man 
går in i det här med rättigheter och skyldigheter. Och det är den processen 
som jag tycker måste fram, som måste arbetas fram. Jag tror att det är de 
stora utmaningarna (Intervju 14, s. 15).  

Ett formaliserande och en finansiering i sig ses inte som lösningen för att 
bygga förtroende, men kan vara en underlättande faktor för att det från 
båda parter ska finnas ett sanktionerat intresse för att skapa ”det gemen-
samma”. Det finns en medvetenhet hos den förtroendeskapande samar-
betsparten för att samarbetets ekonomiska förutsättningar påverkar möj-
ligheten för RUC att vara ett ”mellanrum” där ingående parter kan mötas 
som jämbördiga:  

I: Om vi öppnar för en dialog här så kanske kan vi justera saker och ting 
bättre. Och jag tror att det är oerhört viktigt då alltså att RUC ska ju vara 
på något sätt, vi ska vara mellanrummet mellan lärosätet och skolhuvud-
männen. Och detta mellanrum måste fyllas med de här diskussionerna, hela 
tiden: ”Vem är det som har…” så att säga, för jämvikten finns inte där hel-
ler, det är inte stabilt, utan den förändras ju hela tiden beroende av vad som 
händer och sker, av vilka förutsättningar som man stoppar in, t. ex. pengar 
då va. Då blir det ju naturligt att den stoppar in pengar får ju större infly-
tande så klart. (Intervju 12, s. 10).  

En utmaning är således, utifrån sin befintliga placering eller vid omorgani-
sationer att inte bli för mycket lärosätets ”förlängda arm”.  

I: … Det har nog uppstått hos huvudmännen [vissa av huvudmännen, mitt 
förtydligande] [---] De hade, så att säga, en lite annan plats i den tidigare or-
ganisationen, [--- ] där de kanske drev vissa frågor tydligare. Där dem förfo-
gade mer över Lärosätets utvecklingsmedel. Men sedan omorganisationen 
då så har det kanske blivit mer kantring över att det är Lärosätet som håller 
mer i taktpinnen om vad som ska hända och ske. Så där måste vi titta över 
och justera så att man upplever att det är den här ömsesidigheten som är ut-
gångspunkten för vårt arbete. [---] Och detta är ju då en del av den här dy-
namiken. Vi vill ju få till alltså att man ska uppleva att vi är en samarbets-
partner på lika villkor men samtidigt, […] så har vi dem här då strukturerna 
som har med ekonomi och bland annat som gör att man landar i ett visst 
läge (Intervju 12, s. 10).  

De ekonomiska förutsättningar för samarbeten inom ramen för RUC blir 
således en aspekt som den förtroendeskapande samarbetsparten ser att den 
ständigt behöver hantera. 
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Centrala aktörer 
Som här ovan har beskrivits mer eller mindre ingående konstrueras RUC 
dels som den gemensamma arenan för att ”möten i ögonhöjd” ska kunna 
komma till stånd, dels som den aktör som skapar eller förstärker ett sam-
arbete baserat på förtroende mellan skola och samarbetande aktörer i ”det 
sociala”. Centrala aktörer blir således företrädare från lärosätet respektive 
från skolkommunerna. Den förtroendeskapande samarbetsparten lägger 
stor vikt vid att skapa möten mellan skolans företrädare och lärosätets, bl. 
a. för att en verksamhet inom ramen för RUC ska komma till stånd:  

I: Men det innebar också att när jag var ensam anställd i RUCet så att säga 
då fick jag ju snabbt en förståelse att ”Jag måste involvera fler, det är ju det 
som är mitt uppdrag. Jag måste involvera lärare och forskare, jag måste in-
volvera utvecklingsledare och rektorer och lärare. Ja, då beroende på vilken 
typ av verksamhet. Man kan säga att på ett sätt så var det ganska bra, för 
jag tror att det ganska snabbt växte till en arena som verkligen handlade om 
att mötas. Och det blev ju min primära uppgift, att se till att folk möttes (In-
tervju 2, s. 3).  

Det ses som eftersträvansvärt att skapa (lika) stort engagemang från såväl 
skolans som lärosätets företrädare:  

I: Och där det ju sjuder av liv som jag säger. Det är väldig samverkan från 
båda håll. Och det ville man här också i den här regionen (Intervju 4, s. 2).  

I: Nu är det mera ett forum där det är lika mycket inspel från kommunerna 
som det är från oss. Det är en mötesplats för att diskutera olika skolutveck-
lingsområden, alltifrån som det Björklund hittar på varje gång han vaknar, 
till saker som vi hittar på från lärarutbildningen som vi vill ha ut då och in-
spel från kommunerna då. Så det är väldigt mycket. Ifrån att vara en infor-
mationsyta till att bli en beslutsyta mycket mera då (Intervju 8, s. 3).  

Skolverket blir en bland flera aktörer i ”det sociala” snarare än som en 
central samarbetspart. Som förtroendeskapande samarbetspart förhåller 
man sig till Skolverket lite förbehållsamt. Den förtroendeskapande samar-
betsparten ställer sig till tveksam till Skolverkets arbetssätt som bedöms 
att, i för ringa utsträckning, kännetecknas av insyn, delaktighet och infly-
tande från skolans verksamma:  

I: Ja, jag tror att om man ska jobba på ett sådant här ställe så behöver man 
vara enormt lyhörd. Lyhörd för dem människor som man har runt omkring 
sig. Och så måste man skapa de här nätverken. Det är ingen mening med 
någon som sitter och funderar själv på sin kammare och kommer med smar-
ta lösningar. De kan vara jättesmarta men har man inte varit med och tagit 
fram de lösningarna så är man inte intresserad. Och det är lite så det kan bli 
ibland med Skolverket. De tar fram jättebra saker men när man inte har va-
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rit med i den processen då tar man inte till sig det. Så jag tror att det är 
klokt av Skolverket, för att i en del arbeten har de ju tagit med sig lärare, 
haft stora grupper av lärare som referenser, t. ex. utifrån ämnen och när 
man gjorde kursplaner. Det tror jag är jättebra. Man blir berörd, man vet 
att man har varit med, man hittar sitt material, man sprider det. Ju mer vi 
kan jobba så desto bättre. Ju fler människor som är engagerade och får tid 
till det desto bättre (Intervju 18, s. 12). 

Inställningen till den andra statliga skolmyndigheten, Skolinspektionen är 
mer positiv. Den förtroendeskapande samarbetsparten bedömer att deras 
arbets-/tillvägagångssätt däremot har mer potential att innebära ”jämbör-
diga parter” till varandra. Fokus ligger då på Skolinspektionens förmåga 
att förhålla sig till skolan som en ”professionell part” och som kopplas 
samman med jämbördighet, genuint intresse och engagemang: 

I: Så tillsammans med Skolinspektionen i X så har vi haft en dialog att de då 
ska möta kommunerna som professionella parter när man levererar sina in-
spektioner. Och kommunerna har då varit med och gjort sådana här själv-
värderingar, kulturanalyser, så att dem också får, att de på ett sätt själva får 
se, och det är väldigt intressant hur väl de här stämmer överens. Jag har va-
rit med på några av de här överlämnandetillfällena och det är väldigt bra di-
aloger. Det är stor skillnad tycker jag, jag har varit med tidigare i och med 
att jag har varit rektor, på hur det har gått till i förhållande till de här. Här 
är det en dialog. Och inspektionen tycker jag gör ett jättejobb. De bemödar 
sig att läsa liksom de här rapporterna som skolan ställer samman. Så att 
man blir jämbördiga parter, alltså skolan kan känna att man är en profes-
sionell organisation som faktiskt vet vad man gör. Man vet också vilka bris-
ter man har, vilka förbättringsområden, man vet också sina styrkor. Och då 
möts man på ett helt annat sätt. Så det jobbar vi väldigt mycket med. Och 
det är oerhört intressant att se hur det här kan utvecklas faktiskt (Intervju 
18, s. 5).  

Genom behovstillfredsställelse i form av kulturanalys uppfattar den förtro-
endeskapande samarbetsparten att skolans möjligheter att kunna möta 
Skolinspektionen mer som jämbördiga, i bemärkelsen professionella, par-
ter, ökar. En annan uppgift för RUC blir i detta sammanhang även att 
bidra till att skapa förtroende mellan Skolinspektionen och skolan. På så 
sätt är förhoppningen att en vilja hos dem båda, att mötas på ett jämbör-
digt och positivt sätt, ökar. RUC respektive självvärderingsrapporten blir 
verktyg för att det jämbördiga samarbetet mellan Skolinspektionen och 
skolan ska kunna komma till stånd. 
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Värden och överordnad logik 

Vi behöver skapa förtroende mellan skola och lärosäte för att ett samarbete 
baserat i ’det gemensamma’ ska kunna komma till stånd 

Ett karaktäristiskt och övergripande behovskrav för denna samarbetspart 
är att förtroendeskapandet som process görs till ett viktigt medel för att 
kunna uppnå sådana gemensamma behovstolkningar som definierar och 
legitimerar ”konkreta projekt” respektive samverkan i sig, mellan ingående 
parter. RUC blir det så kallade ”mellanrummet” som ska stödja samarbe-
tet så att det kan skapas någonting mellan dessa två, vilket kan definieras 
och legitimeras som det gemensamma. Med det gemensamma implicerar en 
värdeorientering mot kommunikativa kvaliteter i form av språkbruk som 
”mötas i ögonhöjd”, ”jämbördiga parter”, ”dialog”, ”delaktighet och 
inflytande”.  

Grundläggande spörsmål blir: Vad krävs för att skapa förtroende och in-
tresse för varandra, lärosäte och skola? Vilka är våra allmänna utgångsbe-
hov som vårt gemensamma möte kan starta? Mötena mellan samarbetande 
parter kännetecknas av en mer informell karaktär. Det ställer krav på 
RUC-företrädaren att kunna skapa en känsla av närhet tillsammans med 
ingående samarbetsparter. Detta för att bejaka och se till att alla parter 
känner att de är med i ett gemensamt skapat sammanhang. Med denna 
betoning på ’det gemensamma’ förutsätts att en slags konsensus mellan 
ingående samarbetsparter kan komma till stånd. Konsensus blir det ”natur-
liga” utgångsläget, vilket RUC som den förtroendeskapande samarbetspar-
ten fortsättningsvis ska bibehålla. Det finns dock en medvetenhet om makt 
och konflikt hos den förtroendeskapande samarbetsparten och som tar sig i 
uttryck i form av t. ex. organisatoriska och ekonomiska villkor vid samar-
bete. Ojämlika formella villkor gällande RUCs organisatoriska tillhörighet 
eller finansieringen av RUC uppfattas kunna påverka utgångspunkten som 
i jämbördiga parter, förtroendeskapandet och vad som kan bli ”det gemen-
samma”. Konfliktperspektivet är inget i sig som är kännetecknande. Det är 
snarare de positiva känslorna och värdena som denna part vill nyttja i 
samverkansarbetet. Däremot legitimeras behovet av att skapa förtroende 
mellan skola och lärosäte genom att förstå relationen mellan nyss nämnda 
som bekymmersam. Lärosätet definieras utifrån dess akademiska värden 
och skolan som dess motsats. Skolan görs till någonting annat än vad ”det 
akademiska” står för. RUC får här en slags balanserande roll:  

LÖ: Vad ser du som din roll i det? 

I: Att mäkla detta. Att försöka skapa dem här mötena och nätverken att där 
man faktiskt berikar varandra. Det är två kulturer som ska mötas. Om man 
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tänker sig inom högskolan en seminariekultur där man är van att ställa frå-
gor och problematisera och fundera och sällan säger att ”Så här är det” men 
man i skolan är mer kanske inriktad på att ställa frågor och få svar. Att 
”gör så här” eller ”så här gjorde man där och det blev bra”. Och man måste 
ju mötas i detta och se varandras dilemman och problem kring att utveckla 
undervisningen. Det är inte så lätt om man har fullt upp med allting annat 
och samtidigt då försöka lyssna på forskningen och ta in och omsätta i nå-
gon slags praktik. Även om det kan vara aktionsforskning så är det inte så 
lätt. Så vi har ett jätteuppdrag att försöka bygga den här skolan på veten-
skaplig grund. Och jag tror att det är väldigt nödvändigt att vi har kanaler 
där man är van att mäkla över den här, så att man inte pratar förbi var-
andra. För är man inte van att mötas… Var det väldigt länge sedan man var 
i skolan, eller har man aldrig varit skolan, så tror jag att det är väldigt svårt 
att förstå varandra. Det är inte så lätt från akademin att säga ”så här…”. 
Man fördummar varandra på något sätt (Intervju 9, s. 7).  

Med den förtroendeskapande samarbetsparten antas, att det finns en ojäm-
likhet mellan ”två kulturer”, skolans respektive akademiens, där akademi-
en ses som den starkaste parten, Med det antyds att det inte borde finnas 
en sådan ojämlikhet mellan skola och akademi. Ett sätt att minska ojäm-
likheten är att bemöta skolan med respekt. Legitimeringsmomentet inbe-
griper framför allt att bekräfta den andras, skolans, behov som lika viktiga 
som lärosätets. Samverkan blir på så sätt ett viktigt mål i sig för att kunna 
skapa tillit och förtroende för lärosätet, ”den akademiska världen”. Den 
dominerande parten, lärosätet, behöver alltså lyssna och visa respekt och 
bekräfta den underordnade parten i relationen och samarbete ska kunna 
komma till stånd. Relationen i sig mellan lärosäte och skola blir viktig att 
arbeta med för RUC som den förtroendeskapande samarbetsparten. 

Sammanfattningsvis, den förtroendeskapande samarbetsparten utgår 
från att skola och lärosäte orienterar sig mot olika värden. Deras särarter 
antas dock kunna kombineras och gör det möjligt att mötas som ”jämbör-
diga parter”. Detta i syfte att skapa ”det gemensamma”. Men för detta 
krävs processer med värden som inryms i en kommunikativ logik.  

Den problematiserande samarbetsparten 
Kännetecknande för den problematiserande samarbetsparten är att dess 
existensberättigande motiveras med hur väl de kan bidra till ett problema-
tiserande, med betoning på ett vetenskapligt, förhållningssätt. En avgöran-
de förutsättning för att lyckas är att den akademiska miljön/kulturen som 
RUCet organisatoriskt tillhör finner skolan som ett angeläget forsknings- 
och utbildningsområde att samverka kring. 
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Behov 

I: Sådana sammanhang [den intervjuade pratar om när nya behov uppstår 
på alla nivåer i utbildningssystemet, mitt förtydligande] blir ganska svårhan-
terliga när man brottas litegrann. Ja, man upptäcker att folk har en tro om 
någonting, men det är kanske inte alls förhåller sig så. Då blir det ju lite mer 
svårarbetat, mer komplext, ja. Det andra, det komplexa, när man använder 
det begreppet, det kan ju också vara att skapa synvändor. De kan vara otro-
ligt komplicerade. [---] … [M]an kanske skulle tänka så här hellre: att det 
komplexa är det normala i skolans och lärarutbildningens vardagsverksam-
het. Därför att det handlar både om systemrelaterade frågor som ska förstås 
och redas ut, det handlar om de här arenorna [realiseringsarenan, konkreti-
seringsarenan, mitt förtydligande]. Och det handlar om de processrelaterade 
frågorna som ska redas ut; det som sker i klassrummet. Och det skapar ju 
en helhet som ibland inte låter sig hanteras så enkelt […]. Det tror jag är ett 
kännetecken snarare än, ja för skolans och lärarutbildningens verksamhet, 
[…] att det är ganska komplext. Det består av så med väldigt många olika 
delar som man både ska förstå och hantera, och helst samtidigt (Intervju 2, 
s. 13).  

Kännetecknande för detta RUC är att den intar ett betraktande förhåll-
ningssätt till frågan om behov. Vad som vid första anblicken formuleras 
eller uppfattas som behov eller ”det rätta” i någon allmän bemärkelse an-
tas inte behöva vara det. ”Behov” blir därmed någonting sammansatt, 
vilket behöver vändas och vridas på för att bättre kunna förstås (vad, var-
för, för vem) och hanteras (hur). Den problematiserande samarbetsparten 
vill således inta ett distanserat och problematiserande förhållningssätt till 
samtliga behovstolkningsmoment, dvs. vad som legitimeras och definieras 
som behov respektive som behovstillfredsställelse.  

Av överordnad betydelse är att samverkan mellan lärosäte och skola för-
stås som ett samarbete mellan olika verksamheter, intressen, kompetenser. 
Det inbegriper mer specifikt en distinktion mellan vad lärosätet utifrån sitt 
uppdrag inom utbildning och forskning kan eller ska bidra med kontra vad 
skolan själv har som ansvar för att förändra eller göra någonting åt.  

Behovet av att samverka med skolan motiveras överordnat utifrån lä-
rosätets formella skyldighet (och rättighet) att samverka med skolan.   

I: Kommunerna är ju till stor del beställare och deras behov är ju det som 
ligger i fokus just nu. Så är det. Tanken är att det inte ska vara så, utan att 
det ska vara mer jämlikt mellan Lärosätet och kommunerna. Där även lä-
rosätets behov, då kanske i större utsträckning är att. exponera, eller sprida 
forskningen, men det finns ett behov där som måste träda fram tydligare.  

LÖ: Vad är det då, eller så? 



LENA ÖIJEN Samverkan lärosäte – skola: en studie av RUC som samarbetspart I 143
 
 
 

I: Ja, det behovet är dels att kommunerna kan utgöra ett underlag för forsk-
ning. Alltså att man studerar fenomen inom kommunerna, men framför allt 
att kommunerna blir arenor där forskningsresultat sprids. Om det kommer 
resultat som tyder på något som gör att man kan förbättra undervisningen 
då måste det ut i kommunerna. Om det kommer en rapport med sådana 
förslag så måste en forskare kritiskt granska den tillsammans med kommu-
nerna. Ja, att forskningen sprids ju helt enkelt ut i kommunerna från Lä-
rosätet. Så det är ett behov också faktiskt att sprida forskning. 

LÖ: Ok. Ett behov för vem? 

I: För forskaren, nyttiggörandet av forskning helt enkelt. Forskning är inte 
så mycket värd om man inte sprider den.  

LÖ: Men det här med att man behöver blir lite mer jämlika sa du, vad bety-
der det? 

I: Det betyder att det är lätt för Lärosätet där man har, och där man kanske 
fokuserar på sin egen forskning som forskare eller man fokuserar på den 
stora mängd utbildningar som finns och det faktum att det är högt söktryck 
här på Lärosätet. Det gör att samverkan inte har prioriterats och där tycker 
jag det är viktigt att Lärosätets samverkan och syn på samverkan blir tydli-
gare och starkare och man då kan ta mer plats i det här mötet med kommu-
nerna, eftersom kommunerna driver igenom nya skollagen nu och det är 
mycket reformarbete och de är i behov av stöd. Och då är det lätt för dem 
att säga vad de själva har för behov. Det är så pass uppenbart men Lä-
rosätets behov är inte särskilt uppenbart. Där är inte, samverkan just nu är 
inte på samma nivå kan man säga. Det är inte rättvist om man säger så (In-
tervju 5, s. 4).  

I ovanstående citat antyds att lärosätet har en specifik samverkansroll, 
vilken med sin specifika vetenskapliga förmåga, förväntas kunna stödja 
skolan i dess arbete med den nya skollagen (SFS 2000:800). Utgångspunk-
ten och legitimeringen att lärosätet ska och bör samverka med skolan sker 
med hänvisning till skollagens och högskolelagens krav. Så för den pro-
blematiserande samarbetsparten framhålls krav på samverkan, spridning 
och ”nyttiggörande av forskningsresultat” som viktiga argument för varför 
lärosätet behöver intressera sig för skolan. 

Betydelsen av de resursmässiga villkoren i kombination med forskarens 
(och lärosätets?) egen attityd till samverkan med skolan en förklaring till 
varför samverkan med skolan bortprioriteras. Variablerna tid och pengar 
ses påverka även skolans yrkesverksammas forskningskontakt.  

LÖ: Vad ser du som de största utmaningarna framöver för er? 

I: Tid och pengar. Det är det. Alltså forskares tid. Och inställning skulle jag 
vilja säga också. Forskares tid, lärares och förskollärares tid att kunna ta del 
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av forskning, att kunna sprida forskning, att själv kunna skriva om sitt arbe-
te och så där. Pengar, ofta faller det tillbaka i en diskussion som väldigt ofta 
är förknippade med, alltså tiden och pengar och så. ”Får vi betalt för det 
här? Hur mycket får vi betalt för det här?” Lärosätet har ju en ekonomisk 
struktur med OH som gör att många av våra uppdrag kostar ganska myck-
et. För vi måste ha full kostnadstäckning för allt vi gör. Det är en utmaning. 
Och sedan så inställning till vad som är möjligt. Forskares inställning till 
samverkan. Idag så är ju forskningspolitiken, den bygger väldigt mycket på 
att man ska sprida, eller att man ska skriva i internationella tidskrifter med 
ISI [---] Men det är ju starka ekonomiska drivkrafter som gör att ju mer du 
publicerar i ISI desto mer pengar får Lärosätet och även så gynnar det din 
karriär. Samverkan är ju ingen sådan där karriärsak kan man säga eller. Så 
det är väl det. Det är en inställningsfråga. [---] (Intervju 17, s. 8-9).  

Som tidigare har antytts, med grund i Skollagen respektive Högskolelagen 
inklusive tillkommande styrdokument för respektive verksamhet, förutsätts 
lärosäte och skola att kunna bidra, direkt eller indirekt, ”på olika sätt” till 
förbättringar med fokus på skolans verksamhet:  

I: Målbilden är att läraryrket inte är vad den är nu jämfört med vad den var 
förr. Och nya skollagen är ju, den är ju ganska tydlig med hur, mellan vissa 
punkter, exempelvis mellan ämnena, formuleringar i bedömning är lika och 
så där. Det öppnar upp för möjligheter att jobba över ämnesgränserna. 
Även inom utbildningen. Och det är någonting som vi kan titta på här inom 
Lärosätet. Och inom kommunerna kan de titta på arbetet över ämnesgrän-
ser ute på skolorna. Och det finns ju, det finns nya sätt man kan jobba på 
och som visar sig vara bra på att förbättra undervisningen. Learning study 
och alla möjliga nya sätt, det är ju en massa termer, men just de här interak-
tionerna som kan ske ute på skolorna det kan inte vi göra så mycket åt, an-
nat än att tala om att det har visat sig gynna undervisningen helt enkelt. Ja 
(Intervju 5, s. 5).  

Kännetecknande för den problematiserande samarbetsparten är att lä-
rosätet, indirekt via RUC ses kunna bidra till att skollagen bättre kan upp-
fyllas av skolan. Detta kan ske genom att lärosätet ser över sin (högre) 
utbildning och sina ämnen i förhållande till de nya krav kring t. ex. be-
dömning som finns med den nya skollagen. Tonvikten på problematisering 
direkt eller indirekt hänförs mer specifikt till skollagsskrivningen om veten-
skaplig grund.  

Arbetet med ”vetenskaplig grund” definieras som någonting angeläget 
för skolan att arbeta med:  

I: Som jag tycker har varit, alltså för länge sedan skulle vila på en vetenskap-
lig grund. Men nu står det ju i skollagen. Men jag tycker att vi ändå har för-
sökt att jobba med det.  
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LÖ: Hur har ni jobbat med det? På vilka sätt? 

I: Ja, det handlar ju om t. ex. handledning i de här utvecklingsarbetena. Det 
handlar om vilken litteratur man väljer, det handlar om vilka metoder man 
väljer, är de vetenskapligt belagda, vet vi att de är hållbart, hur vi gör. Och 
det handlar om, i viss mån, dokumentationskravet, vad är det vi skriver, 
varför skriver vi, för vems skull skriver vi, hur skriver vi, eller hur dokumen-
terar vi. Det kan ju vara andra former också förstås än det skrivandets form 
(Intervju 2, s. 8).  

Med införandet av benämningen, och kravet på, ”vetenskaplig grund” 
möjliggörs att samverkan med skolan kan legitimeras för RUC som en 
problematiserande samarbetspart. För den problematiserande samarbets-
parten konstrueras skollagsskrivningen om ”vetenskaplig grund” som ett 
överordnat mer specifikt legitimt motiv för varför lärosätet behöver intres-
sera sig för och stödja skolans behov av vetenskaplig grund:  

I: Ett annat argument är att vi ser att Lärosätet, och det är väl det som vi 
drivs av, att vi ser att Lärosätet kan spela en roll i utvecklingen av ett livs-
långt lärande i skolan. Och kan spela en roll som en aktör i utbildning på 
vetenskaplig grund i skolan. Det är en fråga som skolan måste hålla i och 
ska hålla i, men de kan inte göra det helt själva i och med att forskning är 
[…], alltså centralt för Lärosätesverksamheten så måste vi ha en dialog kring 
det. Det är inte vi som ska definiera vad det betyder, det ska skolan definie-
ra vad det här kommer att betyda, eller Skolverket eller inspektionen eller 
vem det nu blir. Men vi ser att i det här startskedet när det finns egentligen 
inga uttalade definitioner så där kan vi vara  med och påverka hur vi ser på 
det och ge konkreta exempel (Intervju 17, s. 5).  

Utifrån synen på lärosäte respektive skola som skilda verksamheter och 
med skilda uppdrag känns den problematiserande samarbetsparten igen av 
en medvetenhet om vad de kan göra för skolan, men också vad de inte kan 
göra för skolan. Och den vetenskapliga grunden blir ett naturligt område 
för lärosätet att stödja skolans arbete kring. Lärosätet tillskrivs på det sät-
tet en viktig och allomfattande betydelse för skolornas arbete med ”veten-
skaplig grund”.  

I: Men då tittar vi på liksom på ”Vad är möjligt och vad är rimligt för oss 
att göra, vad är möjligt och vad är rimligt för skolan att göra?”. Då ser vi ju 
att man inom skolan säkerligen kommer att röra sig inom kanske tre olika, 
alltså tre olika områden skulle man kunna säga, eller tre olika sätt att närma 
sig forskning. Delvis då den som egentligen alla ska involvera sig i. Det är 
att lärare som vill ta del av forskning. Alltså på något sätt måste vi hitta me-
toder att sprida den forskning som görs eller skapa diskussioner kring den 
forskning som görs. Sedan har vi lärare som vill vara en del av forskning. 
Det här andra spåret. Och då är det t. ex. learning study eller aktionsforsk-
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ning eller olika sådana saker där lärarna är mer involverade men kanske inte 
själva driver forskningen då. Och sedan har vi då det tredje spåret då, det är 
ju lärare som forskar själv[---]. Och i och med den här nya promemorian 
som nu kom ut från regeringen nu med karriärvägar och förstelärare i sko-
lan så kommer det säkert att lägga riktlinjer för det arbetet. Och nu ser vi 
att de som håller på att ”licar” och gör det är ju få. De som är med i forsk-
ning är något fler. Och de som tar del av forskning är i princip alla om man 
då ska på något sätt tolka skollagen. Och tittar vi på skollagen så pratar vi 
om utbildning på vetenskaplig grund och utbildning är ju mycket större än 
undervisning. Det är liksom hela spektra så alltifrån matematikdidaktik till 
värdegrundsarbetet som ska vara vetenskapligt belagt. Och i någon form av 
mening ska väl skolmaten vara det också i så fall (Intervju 17, s. 3).  

De olika typer av behovstillfredsställelse som den problematiserande sam-
arbetsparten ger för att skolan ska kunna ta sig an sitt behov av att säkra 
”utbildningens vetenskaplig grund” har det gemensamma att det handlar 
om att skapa eller förbättra skolans ”vetenskapliga förhållningssätt” i sig 
men också tillämpningen av ett ”vetenskapligt förhållningssätt”. Men med 
”vetenskapligt förhållningssätt” inbegrips också att lärosätet kan vara den 
som uttalat anlägger ett vetenskapligt förhållningssätt på skolans problem, 
resultat osv. Med andra ord ”vetenskapligt förhållningssätt” blir en slags 
behovstillfredsställelse, vilket ska leda till att man i skolan också bättre kan 
förstå sin verksamhet:  

LÖ: Och vad ser du att ni på RUC kan bidra med? 

I: Vi kan liksom bara bidra med utbildning i de här frågorna. Så att man 
förstår vad det är som händer. För det är när man förstår vad som händer 
som man kan börja göra någonting åt det. Så att man inte bara hamnar lik-
som i ”Ooh, vad fasansfullt, ooh vad hemskt, oj, är det så stor skillnad mel-
lan pojkar och flickor!?” (Intervju 18, s. 11).  

Den problematiserande samarbetsparten identifierar således även ett behov 
av att skolan själv är med och beforskar sin verksamhet. När skolverk-
samma själva har varit med i den akademiska forskningsvärlden på något 
sätt antar den problematiserande samarbetsparten att då förbättras även 
den enskilda förmågan att förhålla sig kritisk till forskningsresultat. Det 
gör att skolans egen förmåga att förhålla sig distanserad och kritisk i ve-
tenskaplig bemärkelse därigenom kan förbättras:  

I: Man kan förhålla sig på ett helt annat sätt när man själv är med och för-
står ett forskningsarbete. Man blir mycket mera ifrågasättande och förstår 
liksom vilka grupper det har varit, vilka åldrar är det. Man köper inte alla 
forskningsresultat rakt av. Och jag tror att vi behöver en kritisk massa av 
det. För idag åker man ifrån den ena vägen till den andra vägen hela tiden 
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… i skolans värld på något sätt. Och alla tar till sig liksom, att nu ska man 
liksom vara på. Och ibland tänker jag så här ”Ah, det blir inte bra”. Man 
måste lugna ner sig och vara kritisk och fundera på ”Hur stor grupp är det 
här tittat på, var är den här gruppen någonstans, är det i USA och hur ser 
det ut där”. Ja. [---] 

LÖ: Vilka är man? Du säger att man behöver bli mer kritisk och så. Vilka? 

I: Då tänker jag på rektorer och på skolledare, skolchefer och också politi-
ker. Och då behöver man ha kunskap i, tänker jag, kring forskning och ve-
tenskaplighet. Inte för att förringa det, utan för att få en seriös diskussion, 
och en kritisk diskussion. Det blir så lätt att man bara ”köper” allting tyck-
er jag. ”Nu är det så här”, ”Nu har en forskare sagt så här..:” (Intervju 18, 
s. 7-8).  

Det som framför allt karaktäriserar den problematiserande samarbetspar-
ten är alltså dess övergripande ambition att bidra till att förbättra skolans 
förhållningssätt och arbetssätt genom ökad problematisering med veten-
skapliga förtecken. Men det ses också som ett behov för alla som tar del av 
forskning att kunna anlägga ett mer metaanalytiskt kritiskt perspektiv på 
utbildningsvetenskaplig forskning generellt sett:  

I: Ja, det är att forskning är ju ett förhållningssätt och det går ut på att man 
ska vara kritisk och man ska lära sig argumentationskulturen. Vad det inne-
bär i praktiken det är att när det kommer forskningsresultat eller en enskild 
forskare då ska man ifrågasätta det den personen säger. Man ska inte bara 
acceptera allting och kanske implementera en enskild forskares resultat. Och 
där är det viktigt att man har någon sorts forskningsanknytning i RUC för 
att försöka förmedla att en person, en forskare, det är inte, man ska inte 
lyssna på en forskare, man måste lyssna på kollektivet och vilka argument 
som finns emot den forskningen. Och som det ser ut nu så har alla kommu-
ner, de flesta har ju helt enkelt tagit John Hatties t. ex. Visible learning61 har 
alla svalt med hull och hår. Men det har inte dykt upp någon forskare som 
har kritiserat den här metastudien. Den är trots allt gjord i engelsktaliga 
länder, skolorna ser annorlunda. Att extrapolera forskningsresultat från en 
studie till en annan krävs viss utbildning i vetenskapligt arbete för att göra 
sådana extrapoleringar. Och det är därför forskarna måste kopplas in, ja 
som i RUC och i verksamheterna i skolorna (Intervju 5, s. 8).  

Skolan behöver förbättra sitt förhållningssätt till forskning och till sin 
verksamhet, men att för att kunna göra det krävs till syvende och sist ”viss 
utbildning i vetenskapligt arbete”. 

                                                      
 
 
61 Den intervjuade hänvisar här till Hattie (2009)  
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Centrala aktörer 
För den problematiserande samarbetsparten är det skolan respektive lärar-
utbildare/forskare på lärosätet som utgör de viktigaste aktörerna och sam-
arbetsparterna i den samverkan som RUC förväntas bedriva. Skolan blir en 
central samarbetspart utifrån dess betydelse som målgrupp (’för vem’). 
Lärarutbildare/forskare blir en central samarbetspart till skolan, via RUC, 
utifrån dess kompetens i framför allt ”vetenskapligt förhållningssätt” (’av 
vem’), men även utifrån skolans behov av ”vetenskapligt grundade arbets-
sätt/metoder”.  

För RUC blir det utmanande och viktigt att ta sig an inställningen hos 
skolans verksamma och lärosätets forskare kring frågor om samverkan 
respektive forskning. Mer specifikt handlar en av utmaningarna om att 
hjälpa till så att forskare som vill beforska skolan även kan få tillgång till 
den empiri som nås via skolans verksamma. Det handlar om att skapa en 
ökad förståelse bland skolans yrkesverksamma om värdet av forskningsre-
sultat för den egna verksamheten:  

I: Ja, det finns ett stort intresse[från forskarna, mitt förtydligande] tycker jag 
men ska skolan lägga ner mycket arbete kring det då tackar man ju ofta nej, 
för då stjäl det ju tid. För tiden är ju dyrbar idag. 

LÖ: Men vad skulle krävas att skolan skulle ändra inställning? 

I: Att man dels blev, att man verkligen känner att man skulle vara, vad ska 
jag säga, att man verkligen förstår liksom, eller förstår det är ju ett konstigt 
uttryck så klart folk förstår, men att man fick tid att följa ett forskningsar-
bete på väldigt nära håll, och se vad essensen blir av det och hur vägen dit 
har varit. Det är väldigt stor kunskap. För sedan kan man tolka många 
andra artiklar och litteratur och det som sprids. För då har man fått ”fors-
karglasögon” på sig och man tar till sig på ett helt annat sätt och blir intres-
serad på ett helt annat sätt. Och vi behöver få ett intresse i skolan att läsa ny 
forskning skulle jag vilja säga. Och inte bara läsa ny forskning man behöver 
också läsa gammal forskning i och för sig. Men den tiden finns inte idag. 
Det är svårt. Och därför är det ju svårt tycker jag med Skolverkets uppdrag, 
att vi ska sprida forskningsresultat. Det är ju en sak att sprida forskningsre-
sultat, men tar man till sig resultatet? Och då tror jag att man behöver ha en 
djupare förståelse och kanske också känna att man är med, medarbetare nå-
gonstans och varit i något och förstår vidden utav, att det finns människor 
som är med (Intervju 18, s. 8-9).  

Det handlar även om att skolan ska kunna se värdet av att samarbeta med 
lärosätet och därigenom få till sig ett vetenskapligt förhållningsätt:  

Där det finns olika föreställningsdilemman och där det också finns då, en 
kanske inte alltid en förståelse från Lärosätets sida och från huvudmännens 
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sida vad vi egentligen ska syssla med. Och det handlar då om förväntningar 
där man förväntar sig ibland personal ute i skolorna att man ska få tips och 
metoder och arbetssätt som man kan sätta i verket, medan man från Lä-
rosätets sida gärna vill problematisera och då kan det ibland uppfattas som 
kritik när man ställer en fråga runtomkring vad den eller de andra gör (In-
tervju 12, s. 8).  

Lärosätets forskare behöver förstå lärosätets samverkansuppdrag och inse 
värdet och nyttan med att samverka med skolan. Skolan i sin tur behöver i 
högre utsträckning se nyttan med forskning.  

I: Jag tror att sättet att arbeta, sättet att arbeta framöver kommer vara mer 
riktat mot forskare och upplysa om att tredje uppgiften ingår i deras upp-
drag. Som lärosätesanställd så har man en skyldighet att samverka. Det 
finns ett samverkansprogram från konsistoriet, rektor alltså, som är tydliga 
på den punkten, hur samverkan ska se ut. [---] Och ja målet är ju såklart att 
få ut forskningen inom den utbildningsvetenskapliga fakulteten, i verksam-
heterna. Och även då, inte oviktigt, att få in synpunkter och, vad ska man 
säga, målbild för läraryrket tillbaka till fakulteten så att man kan se över så 
att de kurser som ges inom fakulteten är relevanta för lärarutbildningen. 
Och där i lärarutbildningen knyts ju forskningen an redan som den är, men 
de som är nyutexaminerade lärare måste mötas av en kultur som också upp-
skattar forskningens värde i verksamheten. Så att helt enkelt få ut forskning, 
det vetenskapliga tankesättet i skolorna (Intervju 5, s. 3-4).  

Skolverket blir varken en central aktör eller samarbetspart för den proble-
matiserande samarbetsparten. Däremot är detta RUC kritiskt till Skolver-
kets, eller snarare det utbildningspolitiska förhållningssättet till lärosätet 
som en orderenhet: 

I: Jag måste nog säga att det har fungerat väldigt väl tycker jag att arbeta 
med Skolverket. Sedan tycker jag att det på sista tiden har blivit väldiga be-
ställningar. Det har varit tydligt reglerade, att man skulle samla in namn på 
kommuner, att utvärdera det. Ja, ”precis det här” liksom, eller ”det är det 
här som ska ingå” och så skickar dem någon som ska utvärdera det här se-
dan. Och då tänker jag ”Jaa, här behöver vi ju ha en dialog kring annars 
förstår jag inte riktigt varför vi ska lägga ner ett sådant jobb kring det”. […] 
Vi lär ju oss ingenting utav, vi bara levererar eller gör på något sätt. […] Det 
här stöter på bekymmer tycker jag. Jag tänker framför allt när vi skulle im-
plementera det här med de nya styrdokumenten. Och när vi skickar ut män-
niskor härifrån så ska man veta att det är ju forskare osv. och de problema-
tiserar. Och när lärarna då går ut ur det här rummet så trodde de ”Ja, nu 
kommer vi äntligen få en mall. Nu kommer jag åka härifrån idag och så vet 
jag precis hur jag ska göra med bedömning, hur det ska se ut”. Och de är 
bara mer förvirrade när de går ut. Så det här är tycker jag inte är någon en-
kel uppgift. Plus att det är också så att man kan inte tala om för forskar-
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världen att ”Nu ska ni göra så här och så här”. Och det tycker jag är bra på 
något sätt. Den akademiska friheten, den finns där. Det måste man förhålla 
sig till och det tror jag är oerhört viktigt. Faktiskt. Men som sagt var rela-
tionen med Skolverket har varit bra men jag tycker att vi har haft en omöjlig 
uppgift ibland. Det känns som att […] … ja, beställningen blir väldigt precis 
ja… Ja, man kanske måste ha det (Intervju 18, s. 10-11).  

Värden och överordnad logik 

Akademin behöver ta sig an skolan för att skolans vetenskapliga grund (och 
beprövad erfarenhet) ska kunna stärkas.  

Formulerat behovskrav här ovan ska sammanfatta den utgångspunkt som 
den problematiserande samarbetsparten övergripande utgår från för att 
motivera varför samverkan lärosäte – skola behövs. Fokus är på skolans 
behov. Med behovskravet blir specificeringar av skolans behov och ingå-
ende behovstolkningsmoment utifrån ett akademiskt perspektiv logiska. 
Specificeringarna innefattar främst en orientering mot vetenskapliga kvali-
teter där termer som kritiskt tänkande, reflektion, kritiskt förhållningssätt, 
forskning, vetenskaplig grund, analys och problematisering används för att 
beteckna och förklara vad RUC som samarbetspart ska bidra med. RUC 
som den problematiserande samarbetsparten blir och ser sig i mångt och 
mycket som bärare och företrädare för lärosätet och ”den akademiska 
världen”. Med eller via RUC ses skolans behov av vetenskapliggörande 
kunna tillfredsställas. RUC kan då bidra med en akademisk miljö där aka-
demiska samtal om, för och med skolan kan föras. RUC står i samverkan 
med skolan för någonting annat än skolan själv. Relationen lärosäte – sko-
la betonar särarten, det som skiljer dem båda från varandra snarare än vad 
som förenar dem. Ett undantag utgörs således av åberopandet av ”veten-
skaplig grund”. Här synliggörs hur det skoljuridiska kravet på ”vetenskap-
lig grund och beprövad erfarenhet” akademiseras och framför allt innebär 
fokus på ”vetenskaplig grund”. RUCs övergripande behovskrav här ovan 
länkas samman med behovskrav som innebär en orientering mot värden av 
en mer juridisk respektive ekonomisk karaktär. Detta språkliggörs i termer 
av skollag, högskolelag, rättigheter och skyldigheter, helårsprestationer 
osv.  

Sammantaget för den problematiserande samarbetsparten ligger fokus 
på vad skolan behöver sett utifrån det uppdrag lärosätet uppfattas ha gäl-
lande samverkan, forskning och utbildning, dvs. de juridiskt reglerade krav 
som finns på lärosäten. Med fokus på akademiska värden, kommer en 
term som ”jämbördig part” i första hand att definieras sett utifrån lä-
rosätets perspektiv. Med det avses lärosätets rättighet, med hänvisning till 
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skrivningen i högskolelagen om att samverka, sprida och nyttiggöra forsk-
ningsresultat som lika viktig som skolans arbete med sin vetenskapliga 
grund. Det blir ett viktigt arbete att se till så att vad skolan behöver kan 
översättas i vetenskapliga värden, eller snarare får ett vetenskapligt värde. 
Detta för att förbättra möjligheterna för att ekonomiska och personella 
resurser ska kunna erhållas från lärosätet i samarbetet med skolan. De 
vetenskapliga värdena kan dock förstås som överordnade för RUC som 
den problematiserande samarbetsparten att orientera sig mot, dvs. att iden-
tifiera, legitimera och tillfredsställa. De olika värden, framför allt då de 
vetenskapliga sammanvävda med juridiska och ekonomiska, konstruerar 
en ”akademisk logik” som RUC som problematiserande samarbetspart 
definieras och legitimeras inom. 

Den avnämarbejakande samarbetsparten 
Kännetecknande för den avnämarbejakande samarbetsparten är inställ-
ningen att allt RUC-arbete som bedrivs ska vara till gagn för skolan och i 
förlängningen för dess elever. En avgörande förutsättning för att så ska ske 
är att forskning och utbildning på lärosäten bemannas av personer som har 
förmåga att ge skolan sådana skolutvecklingsinsatser som skolans verk-
samma känner igen sig i och bedömer att de behöver. 

Behov 

I: För min del skulle jag väl säga att jag känner att jag gör ett bra jobb när 
jag känner att samverkan flyter smidigt. När jag lyckas koppla ihop rätt 
personer med varandra, när jag lyckas göra … alltså skapa tillfällen där 
kommuner och Lärosätet får mötas. När lärare kommer till mig och säger 
”Oh, vad bra att ni ordnar den här utbildningen liksom gemensamt för hela 
länet och jag fick träffa de här forskarna och jag fick uppdatera mig om det 
här”. Ja, men då blir man ju glad. Erfarenhetsutbytena tycker jag känns väl-
digt viktiga, de forumen som vi har. Vi har lite olika nätverk som vi driver. 
Det är väl när man ser i ansiktet att ”Där fick jag ut någonting nytt av, det 
här kan jag ta tillbaka till min verksamhet och det här kan utveckla min 
verksamhet” på något sätt (Intervju 19, s. 8).  

Den avnämarbejakande samarbetsparten ser sig själv, RUC, som ett verk-
tyg, ett medel i arbetet för att skolans uppdras ska uppfyllas, så att elevers 
lärande förbättras.  

I: Så vi jobbar egentligen från kommunerna, från elevernas behov, där 
kommunerna ser att elever, kommuner eller andra skolhuvudmän, det de 
ser, att ”Inom det här området är det inte bra, här når vi inte vad vi vill. 
Eleverna klarar inte målen som det är tänkt. Här måste vi jobba med någon-
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ting”. De frågorna, det är RUCs, det är de vi har att jobba med (Intervju 1, 
s. 7).  

Elevens lärande är det slutliga målet för alla insatser:  

I: Och jag tror att man måste ha det med sig hela tiden. Jag har inte ett bild-
spel om jag inte har min sexåring med, inte min egen, men vi får inte glöm-
ma det här perspektivet hela tiden. För annars är det lätt att vi drunknar i 
allt det här. ”För stödjer det här barnet, hjälper det de här…” Allt från de 
här seminarieserierna till att vi tar på oss andra uppdrag, är det för barnets 
bästa? Och det är inte alltid man tänker jämt så, men det är viktigt att man 
ändå återkommer till det. Det är därför vi finns här (Intervju 8, s. 14).  

Med den avnämarbejakande samarbetsparten antas att det är skolans före-
trädare, särskilt de yrkesverksamma själva, som bäst kan och bör formule-
ra vad skolan behöver till gagn för elevers måluppfyllelse/lärande. Det är 
på de sätt som skolan väljer att formulera sina behov på som ska vara ut-
gångspunkten för samverkan mellan skola och lärosäte. Skolan blir således 
den som ska ha tolkningsföreträdet kring vad som ska legitimeras respekti-
ve definieras som behov, och även i förlängningen vad som blir RUCs upp-
drag och verksamhet.  

I: [---] En del har inte medel för att göra det, en del är inte medvetna om det. 
Det är som vi säger det krävs kompetens för att efterfråga kompetens. Att 
man vet vad det är vad man vill ha. Och det märker vi ju ofta att ofta säger 
man så här, att det kan finnas de som väldigt väl vet vad de vill ha, för de 
har upplevt det tidigare, har gjort det någon annanstans, men det kan också 
vara någon som säger ”Ja, vi vill göra något så där som man gör i Japan” . 
”Jaha” och så får man börja diskutera och då förstår man ju att det handlar 
om lesson och learning study och sedan har man hört att det är något som 
fungerat bra. Och sedan får vi hjälpa till då, vad det kan vara någonting. 
Men det skiljer väldigt mycket (Intervju 12, s.11).  

Lärosätets behov formuleras i förhållande till skolans behov, där den sist-
nämndes kan sägas ange ramen för vad som sedan i RUCs regi ska legiti-
meras och definiera vad lärosätet behöver (göra). Eller annorlunda ut-
tryckt, lärosätets behov legitimeras och definieras på så sätt utifrån den 
avnämarbejakande samarbetspartens syn på vad skolan behöver. För den-
na samarbetspart blir det centralt att skolans behov kommer i fokus, men 
nödvändigtvis inte (enbart) den negativa bilden av skolan. Denna part kan 
också se som en del i sitt uppdrag att bidra till en mer positiv bild av da-
gens skola. Detta RUC kan också vilja påta sig rollen att som skolans om-
bud mer allmänt vilja påverka hur skolans behov legitimeras och definieras 
i ”det sociala”.  
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I: [---] Jag tycker att begreppet skola tenderar att bli väldigt missvisande i 
dag. Alltså, det stämmer inte överens med vad skolan är, bilden av skolan, 
för att det är så mycket fokus på problem. Det är väldigt mycket positivt. Så 
det ser vi också som en del av vårt arbete [---]… att förhoppningsvis kunna 
skapa en mer nyanserad bild av skolan. Och forskningen om skolan (Inter-
vju 17, s. 9).  

Det är alltså skolans behov och skolan själv som ska ha tolkningsföreträde 
för hur skolan och skolsamverkan ska definieras, legitimeras och tillfreds-
ställas. Ett uttryck för när denna RUC-samarbetspart bejakar avnämarna 
är genom att uppmärksamma skolkommunernas ekonomiska situation, 
vilken i sig ses som påverkande för vilken samverkan som kan bli möjlig 
(trots tolkningsföreträde, välvilja osv.).  

I: Och sedan tycker jag att lärare, jag pratar väldigt mycket om dem nu. [---] 
Och det är det här som är dilemmat. För de ville väldigt gärna, de tyckte att 
det var fantastiskt att träffa våra lärare inom biologi osv. och vara här på 
labben och jobba. Men när man inte har tid avsatt för det egentligen och 
när man kommer hem med den kunskapen så har man heller inget forum att 
göra av den, utan till slut åker man nästan för sin personliga. Och då blir 
det tokigt. Och här har vi ett jobb att göra. Och samtidigt kan man bara 
inte skylla på skolan. För skolan sitter också i en ekonomisk sits. Det är 
trångt och man drar åt tumskruvarna åt alla håll, mindre och mindre pengar 
(Intervju 18, s. 9).  

Samverkan mellan skola och lärosäte ”för skolans behov” och i slutändan 
’för elevernas bästa’ impliceras utifrån den avnämarbejakande samarbets-
parten en betoning på alla elever sett utifrån ett samhälleligt perspektiv. 
Detta sker utifrån ett slags ”likvärdighetstanke” om ”alla elever” där små-
kommunerna görs till en gruppering för den avnämarbejakande samar-
betsparten att särskilt stödja:  

I: Men de små kommunerna känner jag varmt för. De behöver hjälp och 
stöd. Om man tittar på t. ex. matematiksatsningen som har varit, då har de 
små kommunerna inte haft kraft att söka pengar ens en gång. För de har 
inte haft någon på central nivå som har kunnat söka. Då har det ju egentli-
gen bidragit till att öka skillnaderna i skolan. Har man ingen kraft att ens en 
gång att vara med i ett utvecklingsarbete då ökar ju skillnaderna mellan de 
som är med och de som inte är med. Därför försöker jag föra bok om alla 
kommuner är med. ”Hur många var det som inte kom nu?” Och så kanske 
man kan ringa och stöta på lite extra där. Men det kräver också en admi-
nistration, att man verkligen tar reda på vilka som är där och så. Det gäller 
ju att man själv har tid också (Intervju 9, s. 12-13).  
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RUC som den avnämarbejakande samarbetsparten inom ramen för ett 
lärosäte, ger uttryck för ett personligt engagemang och patos för skolan 
och elevers lärande. 

LÖ: Vad ser du som den viktigaste utmaningen här framöver… för ert 
RUC? 

I: Ja… det är ju det att vi ska bidra till att alla elever når målen. Det har ju 
en sådan otrolig betydelse för en människas utveckling om de klarar sina, 
först och främst sina grundskolestudier. [---] Så det är utmaningen, att ele-
ver, barn och ungdomar, ska lyckas. Och det måste alla jobba för. Jag tän-
ker ibland så här, när det blir väldigt dystert och läraryrket och så, det kan-
ske kan bli så, det brukar vara pendlar som svänger, ibland är det viktigaste 
att tjäna pengar (skrattar till), och de vill väl alla göra i och för sig, men det 
kan också bli så att man tänker att man måste ha ett meningsfullt arbete, att 
man måste göra något viktigt. Och jag kan nästan inte tänka mig något mer 
meningsfullt än att hjälpa barn och ungdomar till god utveckling, och att 
var och en kan ta hand om sina resurser. Det är utmaningen. Och det visar 
ju sig också att de som når bäst framgång, det är ju de som lever i sådana 
miljöer, som är studiemotiverade och där man har välutbildade akademiska 
föräldrar och så där. De når ju de bästa resultaten. Och här i Regionen är ju 
utbildningsnivån låg. Så det är mycket att göra då, då har ju skolan en jätte-
betydelse (Intervju 1, s. 11-12).  

Med skolans ”bästa” i fokus ses det som självklart, eller åtminstone skä-
ligt, att lärosäte/akademi som aktör i ”det sociala” är med och stödjer 
skolan.  

LÖ: Hur tycker ni då att inställningen är här då på Lärosätet? 

I: Väldigt positiv. Jag har inte på de här tre åren mött någon egentligen som 
har varit negativt inställd till att personal på lärosätet eller forskarna ska på 
något sätt ta sig an uppgiften att arbeta med de yrkesverksammas kompe-
tensutveckling. Utan här finns väldigt väl upparbetade traditioner, att det 
här är en viktig sak, att det är något som vi måste stå upp för. Det blir, all 
den organisationen som jag har beskrivit är egentligen bara en följd, en kon-
sekvens utav en vilja. Viljeinriktning måste finnas. Och den är inte alltid så 
lätt att skapa. För här handlar det mycket om hur människor ser på sitt eget 
uppdrag: ”Varför är jag här? Är jag här bara för att arbeta med grundut-
bildning eller forskning? Eller är jag också här för att ta mig an de svåra 
frågorna?” som man kanske inte har svar på alltid, som uppstår ute i en 
skolverksamhet som är under ständig förändring. Eftersom det är en poli-
tiskt styrd organisation är det hela tiden som saker som behöver, som för-
ändras. Så att den viljeinriktningen den är nog väldigt avgörande för att 
lyckas (Intervju 12, s. 4).  
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Det görs till en självklar och naturlig utgångspunkt att lärosätet är en part 
som behöver präglas av en välvilja och ett genuint intresse för skolans 
verksamhet och professioner.  

På det sätt som den avnämarbejakande samarbetsparten framhåller be-
tydelsen av att samverka med skolan framkommer indirekt lärosätets i 
bemärkelsen lärarutbildningens behov av verksamhetsförankring:  

I: [---] … även väldig nytta med att arbeta med yrkesverksamma. Det är ett 
sätt för dem att hålla sig ajour med vad som händer ute skolverksamheten. 
Så därför är det väldigt svårt att säga att… Men egentligen är det till för 
barnen och eleverna i första hand eftersom skolan och förskolan är till för 
dem (Intervju 12, s. 8-9).  

Denna samarbetspart kan sägas utgå från samverkan till förmån för skol-
verksamhetens frågor. Forskningsperspektivet blir det andra steget i denna 
behovstolkningsprocess: Som huvudsak görs skolans verksamhet, som 
bisak görs lärosätets lärarutbildning och forskning.  

I: Och vi är övertygade, var då och är fortfarande […], om man kan utgå 
från verksamheten praktik när man sedan problematiserar utifrån ett aka-
demiskt perspektiv verksamheten, så gagnar det även lärarutbildningen. Ett 
avsteg från det normativa så att säga, som praktikorganisationen innebar, 
till att bli ett gemensamt utvecklingsprojekt (Intervju 3, s. 1-2).  

En förbättrad lärarutbildning är ett led i att tillfredsställa skolans behov 
snarare än att det har ett egenvärde i sig. Av underordnad betydelse blir 
således att legitimera och definiera lärosätets behov i sig. Lärosätet behöver 
i högre grad än vad de gör idag ägna sig åt samverkan, utbildning och 
forskning som är till bättre nytta för skolans uppdrag och elevers lärande:  

I: Det ska vara verksamhetsnära forskning. Ursprunget till den här satsning-
en det är ju det faktum att den forskning som bedrivs om skola kommer 
väldigt sällan verksamheten till del. Man tar inte till sig den, av något skäl. 
Men lösningen på det här, […] för att utveckla skolan, det är ju att den 
forskning som ska bedrivs att det känns som att den bedrivs, den ska bedri-
vas i verksamheten och bli en angelägenhet för hela organisationen. [---]  
Alla lärare ska vara verksamma i det på något vis, så att man är en del i ut-
forskande, eller beforskande, självgranskande miljö. ]…] Därför ska skol-
forskare s. a. s. doktorander, magistrander, licentiander, ha ett ben i verk-
samheten under hela sin utbildning. [---] (Intervju 3, s. 9).  

I: Och att om det i skolan händer en massa saker med it och datorer, ja då 
måste ju även akademin se det. Man kan inte säga att ”det där är inte bra”. 
Är det ett faktum så måste man förhålla sig till det. Att vi möts och pratar 
med varandra och inte om varandra. Det tror jag är väldigt viktigt i framti-
den (Intervju 9, s. 12).  
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Forskningsperspektiv och diverse utbildnings- och forskningsinsatser i lä-
rosätets regi på skolans verksamhet blir således en viktig del för den avnä-
marbejakande samarbetsparten för att kunna tillfredsställa de behov som 
skolan själv definierar. ”Det gemensamma” kan här förstås starta i angelä-
genheten att tillfredsställa skolans behov. Det överordnade för detta RUC 
blir alltså att identifiera, legitimera och tillfredsställa skolans behov. 

Centrala aktörer 
De centrala avnämarna kan preciseras i olika grupper. Den överordnade 
gruppen i förhållande till övriga grupper i ”utbildningskedjan” utgörs av 
eleverna. Dessa ses dock inte som aktörer eller samarbetsparter till RUC. 
Men det är eleverna som hela ”utbildningskedjan” är till för (’för vem’).  

I: Det är ju till egentligen för de som har betydelse för kvaliteten ute i för-
skolan och skolan. Och då är det då, det är väldigt svårt att gradera detta, 
men jag … En sådan grupp är de som är i det direkta mötet med barnen och 
eleverna. Men vi vet ju också att för att det mötet ska bli bra så måste ju då 
ledare, alltså förskolechefer och rektorer, ha tillgång till någon form utav 
forskning och utbildning. Men vi vet också då att deras huvudmän i sin tur 
är också en viktig del. Så det är egentligen till för alla som arbetar med nå-
gon form av skolutveckling. Också för oss själva här. Om vi nu med oss 
själva menar Lärosätet, alltså jag kan se att även de som arbetar med 
grundutbildning har även väldig nytta med att arbeta med yrkesverksamma. 
Det är ett sätt för dem att hålla sig ajour med vad som händer ute i skol-
verksamheten (Intervju 12, s. 8-9).  

Den huvudsakliga målgruppen för den behovstillfredsställelse som lä-
rosätet, via RUC, erbjuder kan dock sägas vara skolans ”yrkesverksam-
ma”, i betydelsen skolans lärare (’av vem’), men där företrädare för sko-
lans huvudmän i en inledande samverkan förväntas kunna tala om vad 
skolan inklusive då de yrkesverksamma behöver. Någonting som här upp-
levs som bekymmersamt från den avnämarbejakande samarbetspartens 
sida är en bristfällig förankring från huvudman till de yrkesverksamma.  

I: Ett slags förankringsdilemma: För hur ska man förankra de utbildningar 
som vi genomför så att deltagarna upplever att det kom ursprungligen från 
ett behov som går utbildningen? Ibland är det inte på det sättet utan då för-
handlar vi fram utbildningar tillsammans med en huvudman och sedan är 
det huvudmannen som på något sätt har hand om förankringen och då kan-
ske den inte alltid känns att den är förankrad hos deltagarna utan en del kan 
uppleva att man går utbildningen men att man inte alltid har efterfrågat. I 
den meningen så behöver man arbeta hela tiden på förankringsdilemmat (In-
tervju 12, s. 7-8).  
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Detta så kallade förankringsdilemma62 innebär att avnämarfokus och käns-
lan av nytta för de som är avnämare för insatserna inte tillgodoses. Med 
detta dilemma antas att tolkningsföreträdet för vad skolan behöver i första 
hand innehas av skolans yrkesverksamma och därmed bäst definieras av 
dem.  

Bland lärosätets personal finns de centrala aktörerna, framför allt inom 
den grundläggande utbildningen, de som ska utbilda de yrkesverksamma. 
RUC som den avnämarbejakande samarbetsparten får här en viktig roll att 
se till att de som möter de yrkesverksamma kan uppfylla de förväntningar 
som finns på den utbildningsinsats eller dylikt som ska genomföras. Det 
ställer krav på vilken personal från lärosätet som kan, ska eller bör nyttjas 
vid skolsamverkan. Karaktäristiskt är att den lärosätespersonal som möter, 
utbildar, handleder osv. skolan ”kan” skola. Det är av överordnad betydel-
se.  

I: Jaa… Man behöver vara lyhörd. Man behöver vara inläst, uppdaterad på 
hur verkligheten ser ut idag. Om jag ska göra en kompetensprofil så behöver 
en professionsutbildare som jag vill kalla dem för, de behöver ha ämnes-
kompetens, både bredd och djup beroende på vad som efterfrågas. Och man 
måste ha en ämnesdidaktisk kompetens. Man måste ha aktuell kunskap om 
relevanta styrdokument, absolut nödvändigt! Man måste ha en yrkesrele-
vant utbildning, antingen lärarutbildning, eller förskollärarutbildning eller 
fritidspedagogutbildning eller yrkeslärarutbildning, beroende på vad det är 
för målgrupp man ska skicka ut den här läraren till. Man måste ha yrkeser-
farenhet. För har man inte det så har man heller inget yrkesspråk, vilket 
man också bör ha. Nu är ju detta önskekompetenser som du förstår. Och 
man måste ha relevant praxiserfarenhet. Och det handlar ju om att man be-
höver ha den där tysta, kontextuella kunskapen som finns i skolans värld. [-
--]  Man måste ha förmåga att utmana de man möter i sin yrkesroll, inte 
bara servera dem vad de vill ha utan utmana dem och att kunna förstå de 
frågor som väcks i deras praxis. Det tror jag är jätteviktigt. Och sedan na-
turligtvis vetenskaplig kompetens. Men det är jättesvårt att hitta personer 
som har allt detta. Så det är ju en utmaning för mig. [---] Och har man ingen 
erfarenhet eller förståelse för den [den dagliga verksamheten, mitt förtydli-
gande.] så blir man inte betraktad som en god utbildare. Man måste ha det 
med sig helt enkelt (Intervju 20, s.8-9).  

                                                      
 
 
62 Den intervjuade hänvisar uttryckligen till Karin Rönnerman, se Lendahls Rosen-
dahl & Rönnerman (2000) respektive Rönnerman (2001) 



158 I LENA  ÖIJEN  Samverkan lärosäte – skola: en studie av RUC som samarbetspart 
 
 
 

Elevernas lärande omnämns återkommande liksom de yrkesverksammas 
kompetensutveckling. Betydelsen av relationen till Skolverket kan här för-
stås mer indirekt:  

LÖ: Vad har ni sett har varit mycket på gång just nu det här senaste året? 
Vad jobbar ni mycket med? 

I: Sedan jag började har jag känt att det har blivit ganska mycket fokuserat 
efter skolreformerna och det är väl kanske inte så konstigt. Eller det borde 
vara snarare konstigt om det inte var så. Alla verksamheter kämpar ju för 
fullt nu att få till det här nya, liksom hitta sitt sätt att jobba efter nya läro-
planerna liksom och komma igång med behörighetsfrågorna och få till det. 
Och det har varit ett stort fokus där och det har nu kommit ganska mycket 
statliga satsningar då som har kanaliserats via RUC (Intervju 19, s. 4).  

De olika typer av statliga satsningar som utförts via RUC kan förstås som 
ett bland flera sätt för den avnämarbejakande samarbetsparten att kunna 
stödja skolans behov. Varken Skolverket eller Skolinspektionen framhålls 
dock som enskilt viktiga och centrala aktörer för RUC i sig. Men med fo-
kus på skolans behov skulle Skolinspektionen kunna bli en allt viktigare 
och central aktör för RUC att samarbeta med: 

I: Och likadant med relationen med Skolinspektionen har ju vuxit fram och 
blivit bättre och bättre med åren tycker jag. Faktiskt. Och när de bjöd in 
sist, det var i augusti-september till Stockholm för att diskutera liksom ”Hur 
hjälps vi åt med det här med inspektion när det ser ut som det gör. Kan 
RUCen i kommunerna vara en motor på något sätt i det här arbetet?”. Att 
man börjar prata mer om att samverka. För det tror jag att vi behöver göra 
för att nyttja våra gemensamma pengar bäst. Det är skattebetalarnas pengar 
som vi gör det på. Så är det. Det ska komma våra barn till godo. Det tänker 
jag ofta på: Hur många människor är vi inte som liksom som jobbar med 
det här och hur får det lilla barnet bättre på sin förskola, i sin dag. Det kan 
man fundera på (Intervju 18, s. 11).  

Samverkan med skolan inbegriper för den avnämarbejakande samarbets-
parten skolans olika utbildningsnivåer med intentionen att vilja förbättra 
(alla) elevers lärande. Detta arbete kan även ske genom samarbeten med 
parter via lärosätets lärarutbildning, Skolverket och Skolinspektionen.  

Värden och överordnad logik 

Vi behöver utgå från skolans behov för att elevers lärande ska förbättras. 

Ovanstående behovskrav innebär att med den avnämarbejakande samar-
betsparten förväntas alla som inkluderas i detta ”vi” att både förstå vilka 
skolans behov är men också att anta skolans behov som ett överordnat 
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fokus i samverkan. Det blir på det sättet skolans perspektiv som överord-
nat förväntas definiera och legitimera behovet av RUC och vilka av skolans 
behov som den ska tillfredsställa. RUC ser sig här i mångt och mycket som 
skolans understödjare. 

Uttryck som En bättre skola eller För elevernas bästa görs till återkom-
mande argument för den avnämarbejakande samarbetsparten för varför 
samverkan behövs och vad samverkan mellan skola och lärosäte ska leda 
till. Andra karaktäristiska termer är (skol)nytta, lärande, måluppfyllelse, 
verksamhetsnära forskning, elever, skolreform, likvärdighet och yrkesverk-
samma. Det innebär en orientering mot sammanhang som kan hänföras till 
såväl skolans inre arbete som skola som institution.  

I: Sedan en poäng som jag insåg för några veckor sedan det är kanske att 
Skolinspektionens rapporter och det man får till sig med ett sådant forsk-
ningsinslag eller samarbete det är ju att stämma av hur duktiga är vi på lä-
rarutbildningen, lärarprogrammen rusta de nya lärarna för vad som kom-
mer. Har vi rätt innehåll? Gör vi det på rätt sätt? Så att de åtminstone, så att 
säga, är på rätt nivå. Eller kan rätt saker och rätt kompetens när de kommer 
ut. Så att de inte behöver göra samma resa som de som har jobbat i 10-15 år 
(Intervju 10, s. 4).  

Utifrån dessa skolmässiga utgångspunkter konstrueras skolmyndigheterna 
för den avnämarbejakande samarbetsparten som auktoritativa behovsut-
tolkare om skolans behov. Denna samarbetspart antar därmed de skoljuri-
diska kraven som sina och möjliggör synen på myndighetsverksamhet som 
styrande (vägledande) för RUCs verksamhet.   

De skolmässiga utgångspunkterna, som RUC i egenskap av den avnä-
marbejakande samarbetsparten utgår från, innebär i någon grad en posi-
tionering gentemot värden av mer akademisk respektive ekonomisk karak-
tär, vilka präglar övriga lärosätet och/eller samhället i stort. Det skolmässi-
ga som kommer till uttryck genom t. ex. ”elevers lärande” blir för den 
avnämarbejakande samarbetsparten associerat till andra värden än eko-
nomiska och/eller akademiska – kulturella:  

I: [---] Det är ju en väldigt speciell värld måste jag ju säga så.  

LÖ: På vilket sätt då? 

I: Otroligt hierarkiskt. Den är väldigt egocentrerad.” Jag har min forskning, 
mitt ämne” men vem tar ansvar för helheten? Man måste vara professor för 
att få den, men vem säger att man är en bra ledare bara för att man är pro-
fessor. Det är titlar, man säger inte vad som helst till vem som helst och allt-
ihopa sådant. Vilket jag kan kräkas på emellanåt. Precis tvärtemot den 
människa jag är. Men man måste hantera det på något vis och man ska fun-
gera i den här världen (Intervju 8, s.14).  
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De ekonomiska värdena kan ses som sammanvävda med vetenskapliga 
värden:  

I: [---] [E]n de lärosäten verkligen har gått in för att tillsätta rena affärsverk-
samheter på ett helt annat sätt. Det är ju ett område, men då vet jag inte om 
jag ska vara kvar. [---] Varför är jag här? Jag är ju här därför att jag brinner 
för att utveckla lärares lärande och förhållandet till barnen och allt det. Det 
är i grund och botten. Jag kanske är korkad, men jag är varken intresserad 
av pengar, jag vill ju ha en bra lön, men jag är absolut inte intresserad av en 
karriär och så vidare, men jag vill ha en position där jag känner att jag kan 
påverka och hamnar jag någonstans där pengarna och det är jätteviktigt och 
alltihopa och då kanske jag tappar fokus på det som egentligen är roligt och 
brinner för. Då kanske jag ska vara någon annanstans istället. Då ha någon 
som är mer affärsinriktad och så för att driva det här istället då (Intervju 8, 
s. 18).  

För den avnämarbejakande samarbetsparten kan de ekonomiska och aka-
demiska–kulturella värdena på lärosätet komma i en etisk polemik med 
den människo- och samhällssyn som den avnämarbejakande samarbetspar-
ten vill stå för. Att ”tjäna pengar” är över huvud taget inte ett legitimeran-
de krav för den verksamhet som RUC ska stå för. Däremot är förvaltandet 
av samhällets ekonomiska resurser, våra gemensamma pengar, för den 
avnämarbejakande samarbetspartens målgrupp som helhet, ett legitimt 
argument för den avnämarbejakande samarbetsparten:  

I: Det kan vara tråkigt, men visst är det viktigt att veta och att vi handskas 
med offentliga medel som ska komma en annan målgrupp till nytta. Det är 
jätteviktigt att tänka på att det är allas pengar det här handlar om. […] Ja, 
det är därför som vi är här. Att se till att de saker som görs, regeringens 
satsningar och alltihopa att det används på bästa sätt, för barnens bästa (In-
tervju 8, s. 18).  

Sammanfattningsvis, innebär den avnämarbejakande samarbetsparten att 
RUC blir en part och en arena som vill värna om ”skolans behov” genom 
att identifiera, legitimera och tillfredsställa det som skolan behöver. Sko-
lans egen värdebas, här (medvetet) generellt uttryckt som ”skolmässiga 
värden” bildar för den avnämarbejakande samarbetsparten ett slags ”skol-
institutionell logik”. 

Den säljinriktade samarbetsparten 
Kännetecknande för den säljinriktade samarbetsparten är att dess existens-
berättigande motiveras av dess ekonomiska betydelse för lärosätet. En 
avgörande förutsättning för att denna samarbetspart ska lyckas är att om-
givande samhälle, däribland skolan, blir så nöjd på vilka sätt som parten 
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uppfyller sina åtaganden, att samarbetet fortsätter med mottagande 
part/beställare. 

Behov 

I: [O]ch nu när man krymper utrymmet, minskar ner poängen och sänker 
taket för oss för hur vi får ha reguljära utbildningar så bygger det ju på att 
vi har uppdragsutbildningar. Och då måste vi ju ut och samverka och sälja 
oss och visa upp vad vi kan. Och det märker jag att det går upp olika fort 
för olika delar inom Lärosätet. Vissa är väldigt på och inser att här måste 
man, och några har inte riktigt vaknat än. Och visst, det är jätteviktigt för 
Lärosätet också absolut. Men jag kanske har för mycket kommunögon…, 
men jag tycker att i det här skedet så är det kommunerna som är de största 
vinnarna, med ett väl fungerande RUC (Intervju 4, s.6).  

Kännetecknande för den säljinriktade samarbetsparten är att behovet av 
RUC tydligt hänförs till lärosätets ekonomiska situation. Lärosätets för-
ändrade villkor för utbildning anges som en påverkande faktor för hur 
lärosätets ekonomi ser ut. Denna samarbetspart kan här legitimeras genom 
att vara av betydelse för lärosätets ekonomi eftersom den bidrar till att 
lärosätets kompetens kan nyttjas och bibehållas: 

LÖ: Har det varit något prat om att ni skulle läggas ner eller någonting? 

I: Nej. Alltså, Lärosätet rent generellt pratar ju om att öka sin uppdrags-
verksamhet och det ligger ju väldigt mycket i att vi börjar få ett sjunkande 
studentunderlag och för att kunna bibehålla kompetens […] så vill man öka 
uppdragsverksamheten för att nyttja personalen, för att förhoppningsvis ska 
studenterna blir fler. Och blir vi då av med personal så tar det väldigt lång 
tid att bygga upp ny kompetens igen. Den strategin har man […]. Då kan 
man ju säga att RUC […] omfattar 43 eller 44 procent av hela Lärosätets 
uppdragsverksamhet. Så vi är stora procentuellt i förhållande till de andra. 
[…] [D]et innebar ju snarare att de andra är små än att vi är stora, om du 
förstår, i de intentioner man har (Intervju 13, s. 10).  

Ytterligare ett kännetecken är att se på RUC som en typ av uppdragsenhet 
eller en renodlad köp- och säljenhet på lärosätet, som bidrar till att till-
fredsställa lärosätets ekonomiska behov. Dess verksamhet bedöms utifrån 
hur framgångsrika de är ekonomiskt sett.  

I: På institutionen har det gått väldigt bra i och med att verksamheten har 
utökats. Vi är, ekonomiskt sett, väldigt goda resultat, ett föredöme för hela 
Lärosätet. Vida över vad andra institutioner presterar. Så att där står RUC 
högt i kurs. Man värnar om det. Uttryckt, och det är från högsta ledning 
också: […] ”RUC ska finnas kvar även om det inte är något lagstadgat 
tvång längre”. 
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LÖ: För att ni…? 

I: Den verksamheten vi driver har bra kvalitet och ger ekonomiskt tillskott. I 
klartext kan man säga (Intervju 10, s. 8).  

En måttstock på att behovstillfredsställelsen är av ”hög kvalitet” blir att 
samarbetet med skolan eller annan uppdragsgivare fortsätter. ”Hög kvali-
tet” och ökade intäkter blir avhängiga varandra, snarare än motsättningar 
till varandra.  

Lärosätets behov av att sälja behovstillfredsställelse av hög kvalitet an-
tyds vara ett viktigt argument för att RUC får vara kvar, trots att det inte 
längre utgör ett reglerat behovskrav:  

I: [---] Man vill ju framför allt att de andra ska växa, men man vill ju också 
att vi ska öka vår omsättning och bli större. Och då finns det ingen anled-
ning att lägga ner det koncept som har fungerat väl. Sedan står det ju alltid 
under utveckling. Så är det ju. Men man tog ju bort i regleringsbrevet, och 
det vet du ju säkert, 2010 ju, som en konsekvens av autonomiutredningen, 
då tog man bort kravet på ett regionalt utvecklingscentrum. Och nu har du 
säkert pratat med många RUC i landet, men det har ju fått lite olika konse-
kvenser beroende på vilket lärosäte man befinner sig. Men här har man inte 
pratat om att lägga ner det utan det är etablerat. Än så länge i alla fall (In-
tervju 13, s. 10).  

Ett viktigt övergripande uppdrag för RUC som den säljinriktade samar-
betsparten blir således att behandla skolan på ett bra sätt och skapa bra 
behovstillfredsställelse:  

I: Jag vet när jag var skolchef i Kommun A så skulle vi ha en mattefortbild-
ning, och vi sökte oss både till RUC X och till RUC Y då för att få diskute-
ra. Och det blev ju RUC Y. Det blev ett bättre bemötande och en bättre kurs 
och det måste man ju se också. Det är ju sådant man ska jobba med (Inter-
vju 4, s. 5).  

Samverkan ska leda till att förbättra lärosätets ekonomi eller att kompen-
sera för andra faktorer som har försämrat lärosätets ekonomi. Detta kräver 
ett slags effektivitet från denna parts sida, från det att hitta eller skapa 
behov till att tillfredsställa dem. 

I: [---] Det finns ett krux det här med RUC såtillvida att vi har ju liksom inte 
folk som sitter på avbytarbänken och väntar på att få uppdrag, utan alla är i 
princip uppbokade, så att vi behöver ligga väldigt väl ute i tid om vi ska få 
loss resurser till det hela. Men vår ekonom brukar säga att om vi inte hade 
en så stor volym av uppdragsverksamhet eller liknande så skulle vi säkert 
vara mellan fem och tio personer mindre i organisationen. Så vi har ändå 
byggt upp något sätt att vi bygger ändå på att vi har en del externa delar 
(Intervju 11, s. 4).  



LENA ÖIJEN Samverkan lärosäte – skola: en studie av RUC som samarbetspart I 163
 
 
 

Arbetsflit och ”servicetänk” blir viktigt för denna part för att inte gå miste 
om potentiella uppdragsgivare:  

I: Och sedan är det den tredje bäringen, eller om det är första bäringen 
egentligen, det är ju att jag eller någon annan ansvarig för RUC finns till-
gänglig hela tiden egentligen och svarar snabbt, samma dag helst på, mail, 
telefon. Därför för att fånga upp när någon söker kontakt. Det är främst 
från huvudmän. Från Skolverket osv., det är ju också viktigt men dem åter-
kommer för de har liksom stora satsningar. Svarar jag inte samma dag eller 
nästa dag, den är ju så etablerad. Om Kommun A ringer och vill ha hjälp 
med IKT eller någonting så där. Då kanske de inte väntar en vecka utan 
vänder sig någon annanstans. Så det är väldigt mycket, tycker jag, service-
tänk. Att man ska vara nåbar på något sätt. Och även om man inte kan sva-
ra bekräftar jag att ”Jag har sett ditt mail och återkommer då och då”. Eller 
”Jag kollar upp detta och återkommer”. Eller ringer tillbaka. Helst samma 
dag (Intervju 10, s. 5-6).  

RUC som den säljinriktade samarbetspartens huvudsakliga funktion blir 
lärosätets länk mellan dem och skolan. Den överordnade uppgiften blir då 
att se till att den behovstillfredsställelse som efterfrågas överensstämmer 
med den som lärosätet kan erbjuda. Hur man når fram till vad denna be-
hovstillfredsställelse ska innebära, kan ske på olika sätt:  

I: [---] [Ä]r väldigt mycket länken mellan uppdragsgivaren och den personal 
som vi använder från institutionerna. Så att vi har ju en typ av köp- och 
säljorganisation när vi beställer personal från olika institutioner beroende på 
kompetens. Så att länken däremellan blir ju det regionala utvecklingscentra, 
ingången till. Ibland skapar vi egna tankar och idéer som bygger på om-
världsbevakning och med vår kommunikation med omgivningen och sedan 
erbjuder vi det. Och ibland har vi lärare inifrån […] som är med och utveck-
lar olika saker. Och sedan erbjuder vi det ut till skolsamhället. Och ibland 
är det skolsamhället som vänder sig direkt till oss och har någon form av 
behov. Och då bygger vi ju upp kompetensutveckling i det så vi anpassar vi 
det. Så det är väl dem sätten (Intervju 13, s. 4).  

Det ses som en fördel om ”beställarkompetensen” hos uppdragsgivaren 
eller mottagaren av behovstillfredsställelsen är så god som möjligt, att man 
vet vad man vill ha och kan formulera sitt behov därefter:  

I: [S]å uppkommer ju behov ute i kommunerna och man är tydlig med att 
förmedla in dem och så kan jag på det sättet, och sedan även att Lärosätet 
är bra på att gå ut och erbjuda, att ”Det här kan vi erbjuda och är det här 
något ni vill ha?” Så att kommunerna måste bli lite mer precisa i sina be-
ställningar, om man ska använda det ordet. Och kanske också prata ihop 
sig på ett annat sätt. Inte bara var för sig, visst kan det vara bra, men det 
blir ännu mer tryck om man är fler (Intervju 4, s.2).  



164 I LENA  ÖIJEN  Samverkan lärosäte – skola: en studie av RUC som samarbetspart 
 
 
 

En välpreciserad beställning underlättar att behovstillfredsställelsen, så att 
säga, blir förenlig med ett definierat eller antaget behov. Den säljinriktade 
samarbetsparten kan här också tillhandahålla stöd i att definiera ett behov, 
om detta behövs, och om önskan finns från skolans företrädare:  

I: Ett annat typiskt sätt är att man uttrycker något mer vagt om… i en 
kommun alltså, att man har lite mer vaga föreställningar om vad man skulle 
behöva, det kan handla om ledarskapsfrågor… ”Det här behöver vi utveck-
la”. Och så för man ett resonemang. Och man gemensamt jobbar fram, nå-
gon typ av utvecklingsplan. Och sedan så räknar vi på hur mycket det skulle 
kunna vara och sedan försöker komma överens. Men då har man ju gemen-
samt så att säga designat innehållet i verksamheten. Det är ju alla möjliga 
(Intervju 3, s. 6).  

Den avtals- och affärsmässiga aspekten kan bli en viktig och naturlig kom-
ponent i samarbetet. Med den tydliggörs direkt eller indirekt behovet men 
framför allt hur behovstillfredsställelsen ska se ut; vad lärosäte och skola 
kommer överens om respektive åtaganden för de parter som ingår avtalet, 
bl. a. kostnader.  

Sammanfattningsvis: Överordnat för den säljinriktade samarbetsparten, 
när det gäller de tre behovstolkningsmomenten, blir således tillfredsställel-
sen av behov i sig och inte intresset för att legitimera eller identifiera beho-
vet i sig eller hur behoven ska eller bör legitimeras eller identifieras. Karak-
täristiskt för den säljinriktade samarbetsparten är dess lösningsinriktade 
förhållningssätt. Det handlar så att säga om att ge det som uppdragsgiva-
ren kan tänkas vilja ha, själva säger att de vill ha, alternativt förväntar sig 
att få. Den säljinriktade samarbetsparten förhåller sig på det sättet till be-
hov, och då skolans behov, i mångt och mycket som förgivet tagna. Beto-
ningen ligger istället på att kunna erbjuda olika lösningar på behovstill-
fredsställelse för de av skolan/kommunen identifierade behoven. Webben 
kan av den säljinriktade samarbetsparten bli en viktig kommunikationska-
nal för att marknadsföra och påvisa det utbud och de ”lösningar” som den 
säljinriktade samarbetsparten eller lärosätet kan erbjuda/tillhandahålla. 

Centrala aktörer 
För den säljinriktade samarbetsparten är det huvudsakligen två aktörer (’av 
vem’) som blir centrala samarbetsparter för att tillfredsställa de behov (’för 
vem’) som definieras. Dessa är lärosätets egna utbildare/forskarutbildade 
utbildare och Skolverket.  

RUCs viktiga roll blir att samordna behov och behovstillfredsställelse 
från uppdragsgivare i förhållande till lärosätets interna organisation. Det 
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blir också viktigt att ha goda relationer med samtliga berörda aktörer för 
att få till stånd ett samarbete: 

I: [---] För drar vi in ett uppdrag, vi kan ju inte genomföra alla uppdrag själ-
va, utan det… det här förutsätter ju att det finns en vilja också att göra så-
dana här uppdrag i den övriga organisationen också. Så det är ju många 
som har uppdrag som kanaliseras via RUC, i Lärosätet för övrigt. Så i vissa 
ämnen är uppdragsverksamheten en ganska stor del, så det förutsätter ju att 
man har en god relation till det interna. Så det måste vi ju också ägna oss åt. 
Det är en del av strukturen så att säga. Vi måste ha goda kontakter, goda re-
lationer, utåt med kommunerna, och vi måste ha goda relationer inåt, i hög-
skolan (Intervju 3, s. 6).  

För den säljinriktade samarbetsparten ses samarbetet med övriga lärosätet 
som viktigt bl. a. för att en inkommande förfrågan ska komma lärosätet 
som helhet tillgodo:  

I: Det var en kollega helt enkelt på Institution A som tog tag i det: ”Hörni, 
hallå ska vi inte sätta oss ner och se hur vi kan hjälpas åt med detta?”. Det 
var mot bakgrund av att vi tillsammans med en hel del andra Lärosäten fick 
ett ganska stort sparbeting. Och då blev uppdragen ett prioriterat område: 
”Öka omfattningen på uppdrag för att få in mera pengar”. Och mot den 
bakgrunden kallade hen till ett möte och beslutade att ”Vi jobbar på detta”. 
Där har vi möte varannan månad eller så. Ramlar det in en förfrågan på en 
institution och ser ”Nja, att den här kompetensen har vi inte fullt ut”, utan 
då skickar man förfrågan till de andra ”Har ni det?” och då kan vi göra nå-
got gemensamt åt det. Vilket vi inte kunde förut utan då blev det liksom ”Vi 
kan inte ta det för vi har inte personal”. Så det är en vinst. Och det har fallit 
i god jord hos ledningen också kan man säga, rektor och prorektor (Intervju 
10, s. 8).  

Skolverket ses här som en viktig uppdragsgivare och beställare av olika 
typer av behovstillfredsställelse.  

I: Ja, just nu är det Skolverket, och utbildningsdepartementet, har väl aldrig 
varit så starkt präglade utav att vara… de är ju en utbildningsköparorgani-
sation. De har ju blivit det nu. Så har det ju inte varit innan. De köper ju 
väldigt mycket utbildningar, så de är ju en stor del av, Lärarlyftet, VAL, ma-
tematiksatsningen och allt vad det är. De drar ju ner mycket pengar där och 
det kanaliseras ju ut till oss (Intervju 3, s. 6).  

Skolverket kan även ses som en möjlig samarbetspart för att lärosätet via 
RUC ska kunna erbjuda och matcha de skolbehov som definierats av om-
givande samhälle:  

LÖ: Vad tycker du är kännetecknande arbetssätt eller RUCs ”nisch” här i 
XXXX (regionen)? 
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I: Ja, alltså det som är viktigt är väl liksom att man på olika sätt lyssnar av 
hur behoven ser ut för att kunna matcha det. Jag känner mig som en part, 
att kommunerna har behov, vi har vissa resurser. Det kanske finns en part-
ner som har finansiering, typ Skolverket eller andra. Hittar vi den här tre-
partsgrejen: Skolverket, kommun och RUC, då kan vi hitta bra balanser i 
det här genom att få till saker och ting. Och min önskan är ju att 1+1 ska bli 
mer än 2. 3 eller 4 kanske genom att vi kan få ett mervärde då genom att vi 
kan få till olika processer och insatser.  

LÖ: Så det ser du som RUCs huvudsakliga? 

I: Ja, jag kan säga… Ja. Jag ser att vår grej är att vi är bryggan mellan Lä-
rosätet och det omgivande samhället. Det är liksom vår grej. På olika sätt 
översätta behoven och signalerna utifrån in i organisationen och åt andra 
hållet då visa upp vad som finns, vad vi gör, vad som finns, utåt vill säga, 
den här kommunikatören emellan (Intervju 11, s. 5).  

RUCs ansvar blir att länka ihop skolans behov med behovstillfredsställelse 
som lärosätet kan ge. Men RUC kan också mot skola, potentiella upp-
dragsgivare, påvisa den behovstillfredsställelse som kan erbjudas eller som 
skapas på lärosätet. Samarbete kring behovstillfredsställelse genomförd av 
lärosätet sker förutsatt att de potentiella kommunerna eller övriga samar-
betsaktörer ifråga bedömer att den behovstillfredsställelse som erbjuds av 
eller via den säljinriktade samarbetsparten är så bra att de vill ingå sam-
verkan eller fortsatt samarbete med lärosätet. Detta samarbete går då via 
RUC. 

Skolverkets uppdrag kan också för den säljinriktade samarbetsparten 
uppfattas som beställningar som ska utföras och mer eller mindre inte kan 
eller bör ifrågasättas. Skolverksuppdrag utgör en viktig inkomstkälla för 
den säljinriktade samarbetsparten, och indirekt för lärosätet, för att ett 
RUC ska kunna bedrivas.  

I: Men vi jobbar mycket med Skolverksuppdrag. Det gör vi. Vi får pengar 
för att göra olika saker och då gör vi dem, uppdrag kring kompetensutveck-
ling, systematiskt kvalitetsarbete, implementering av läroplan osv. Det har 
ju kommit den ena satsningen efter den andra med pengar som vi har jobbat 
med då. Så att vi är lokalt genomförare av projekten som Skolverket hittar 
på och erbjuder det då på hemmaplan. [---] Eftersom vi inte har en egen 
budget, det finns inte några pengar som jag kan göra saker av så är det väl-
digt svårt att hitta på sådant som jag inte vet kommer in pengar för. Annars 
hade jag haft en budget hade jag kunnat sagt: ”Nu vill jag göra en föreläs-
ningsserie om det här” och annonsera om det på vår webbplats. Det går inte 
eftersom jag inte har några pengar. Det måste vara pengar någon annan-
stans ifrån och då är det ofta ett uppdrag som följer med och då får man 
göra som det är sagt i uppdraget (Intervju 9, s. 5).  
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Det finns dock undantag då det är motiverbart och legitimt att, som säljin-
riktad samarbetspart, tacka nej till Skolverksuppdrag:  

I: Ja, med Skolverket får vi ju väldigt mycket uppdrag. Och då kan man ju 
börja resonera om det är bra att de är så tydliga och fyrkantiga och så här. 
Hur ska vi då stå upp och säga ”Det här gör vi”. Senast fick vi ett uppdrag 
att vi skulle gå ut och tala om vad vetenskaplig grund och beprövad erfa-
renhet, vad det var för någonting och evidens, vad är det. Men det kom inte 
med några pengar egentligen. Då blir man lite irriterad över att man ska 
genomföra någonting. Men då svarade Skolverket att ”Ja, olika projekt har 
olika mycket”. […] Det här räckte ju inte till någonting. Så att då svarade vi 
inte på det. Då ställde vi [alla RUC i Sverige, mitt förtydligande] inte upp 
(Intervju 9, s. 9).  

En legitim anledning till att avsäga sig uppdrag från Skolverket, sett utifrån 
den säljinriktade samarbetspartens perspektiv, är således när ett uppdrags 
kostnader inte täcks av dess intäkter. Det blir i dessa lägen en viktig upp-
gift att söka andra möjligheter till uppdrag så att beroendet av Skolverket 
minskar.  

LÖ: Hur finansieras RUC? 

I: I princip är vi självfinansierande. Just nu är vi egentligen nästan uteslu-
tande pengar från Skolverket. Vi har en del forskningscirklar som går och 
då är det kommuner som liksom själva har gått in med pengar för det. Men 
nej, uteslutande Skolverket kan jag säga. Men jag vet att centralt vill ju gär-
na Lärosätet att det här med uppdragsutbildningar, att det ska utökas för 
att det är ändå liksom en möjlighet att dra in pengar på annat sätt än bara 
studentpengar så att säga (Intervju 15, s. 6).  

En möjlig samarbetspart, förutom kommuner och skolor, om än inte lika 
central, är omgivande samhälle i form av näringsliv. Näringslivet är intres-
serat av att tillhandahålla behovstillfredsställelse från lärosätet.  

I: För när man gör Skolverksuppdrag och så där så ska det verkligen bara gå 
ett plus minus noll. Om man jobbar mot företag så ska vi ha samma grund-
tanke också. Och jag tror att det blir väldigt lätt att sälja liksom utbildning-
ar på det sättet. Vi är inte ute för att göra vinst för det får vi liksom inte 
göra. Så då vet dem det ”det här är ett utbildningsföretag” eller utbildnings-
, liksom ”enhet som ger liksom högskoleutbildningar”, men jag tror inte att 
så många företag är liksom intresserade av poänggivande kurser utan de vill 
ha kompetensutveckling för sin personal och jag tror att vi sitter på otroligt 
mycket kunskap som vi skulle kunna dela med oss. Och sedan också, säkert, 
finns det företag som skulle vilja komma igång med lite kanske forskning, 
och utnyttja de forskare som vi faktiskt har här på Lärosätet (Intervju 15, s. 
10).  
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Ibland bedöms det som ej möjligt att förena inkommande uppdrag med det 
utbud som finns på lärosätet. Den säljinriktade samarbetsparten får här en 
viktig roll att bedöma både vad för kompetens som uppdraget kräver och 
vilken kompetens som finns på det egna lärosätet respektive vad som be-
höver köpas in av andra aktörer i ”det sociala”:  

I: Däremot har jag problem att få lärare som kan, för att de fyller sina tjäns-
ter med annat. Och där har ju inte jag något personalansvar och inget man-
dat att beställa en viss person. Men där har jag ju en dialog med våra avdel-
ningschefer då, för vi jobbar i en beställarorganisation. Så jag beställer ju lä-
rare utifrån deras kompetens. Och då får jag ju önska. Och får jag inte den 
jag önskar då får jag gå in i en dialog och försöka argumentera för att det är 
den här personen eller inte. Och ibland leder det ju till att vi får säga nej till 
uppdrag som jag egentligen gärna skulle vilja att vi åtog oss. Jag har ju en 
möjlighet också att gå utanför högskolans murar och använda mig av extern 
personal. Jag kan också köpa personal från Lärosäte A. Och jag kan köpa 
personal från Lärosäte B. Och ibland så kan vi ha ett utbyte. Och jag kan 
också använda mig av konsulter och lärare ute på fältet. Så därför känner 
jag att ha arbetat både som lärare och som lärarutbildare och som rektor, 
det är av väldigt stort värde för att jag ska kunna sköta det här jobbet. Min 
tanke om vem ska kunna ta uppdraget bygger på att jag har en rätt så gedi-
gen kunskap om lärarnas kompetens här.[---] (Intervju 20, s. 10-11).  

Näringslivet kan även ses som, och då preciserat i termer av privata utbild-
ningsföretag, konkurrenter i ”det sociala” om tillfredsställelsen av skolans 
behov. Lärosätets särart, i form av högskolepoäng och dess (naturliga) 
forskningsanknytning, kan dock här ses som en konkurrensfördel.  

I: Från huvudmän och kommuner och fristående enheter så är att de kan 
vända sig till oss för reell kompetensutveckling i form utav högskolepoäng. 
Det är skillnad mot den privata marknaden, där man kan få kompetensut-
veckling, men ej poängsatt. Man kan vända sig dit för att få stöd och hjälp i 
förändringar vad gäller förordningar från departement, legitimationen och 
allt detta. Så att vi kan vara ett bollplank mellan höga vederbörande och 
kommunerna (Intervju 10, s. 8-9).  

Även i förhållande till en ytterligare identifierad konkurrent, Förbundet63, 
ses RUCets ”naturliga” forskningsanknytning som en fördel. Till nackdel 
blir dock Förbundets kommunfinansiering och dess snarlika verksamheter 
som det möjliggörs. Detta kan minska kommunernas behov av kompetens-
utveckling från lärosätet. Om Förbundets skolverksamhet, bland annat i 

                                                      
 
 
63 Kommun- eller regionförbund.  
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form av kompetensutveckling, ökar kan det ske på bekostnad av att lä-
rosätets betydelse som behovstillfredsställare för kommunerna därmed 
minskar:  

I: Men de (Förbundet, mitt förtydligande] har ju inte som vi ett lärosäte med 
forskare och sådant bakom oss utan det måste de ringa från annat håll. Men 
det är också ett sätt för kommunerna att markera sin autonoma inställning 
kring att de vill fixa det här liksom själva, mer eller mindre. Så det har ju 
vuxit fram på senare tid. Och det blir ju klart i någon mening en form av 
konkurrent till oss. Eftersom de jobbar då med samma saker och jobbar be-
tydligt närmare kommunerna eftersom de är finansierade av kommunerna. 
Så på det sättet kan man säga att de är lite grann av det som det regionala 
utvecklingscentrumet var tänkt, och är på flera ställen, att man betalar för 
någon som riggar kompetensutveckling. Så vi får se hur det utvecklas (Inter-
vju 13, s. 11-12).  

En ytterligare central aktör i ”det sociala” och som är med och definierar 
respektive tillfredsställer skolans behov är andra RUC i Sverige. För den 
säljinriktade samarbetsparten ses de dock inte som ”riktiga” konkurrenter. 
Eller snarare, de ses som ”naturliga” konkurrenter. Det är framför allt de 
närliggande RUCen som av den säljinriktade samarbetsparten även ses som 
samarbetsparter och stöd. Det handlar då istället om att hjälpas åt att ska-
pa behovstillfredsställelse:  

I: Jag samverkar ju också, det kan man säga också, lärosätena emellan. Vi 
har ju ett tätt samarbete med Lärosäte X t. ex. Jag tror att det bygger på 
väldigt mycket på personliga kontakter. Att vi kan vara öppna med var-
andra och säga ”Ja, vi konkurrerar”, men vi kan också hjälpa och stödja 
varandra hur vi ska tänka kring olika upplägg. Vi anordnar en del konferen-
ser tillsammans och likaså har vi ett samarbete med Lärosäte Y i vissa frågor 
(Intervju 20, s. 9-10).  

”Det sociala” blir i detta fall en plats med konkurrerande skolaktörer in-
klusive behovstolkningar . I detta ”sociala” agerar skolkommunen som en 
aktör som antar ett liknande förhållningssätt som den säljinriktade samar-
betsparten för att förstå och hantera skolans behov på.  

I: När vi startade, eller då när det byggdes upp det regionala utvecklings-
centrat så var det mycket diskussioner med kommunerna om hur man skulle 
göra, hur samverkan skulle se ut. Det fanns ju diskussioner om att kommu-
nerna skulle ju placera in pengar, binda upp det och i gengäld skulle man få 
ut någonting av detta. Men där Regionens kommuner vid den tidpunkten 
valde strategin att man ville inte sätta in pengar. [---] Och det innebär ju att 
man ville vara fri att köpa, att betala för sin kompetensutveckling eller 
skolutveckling eller vilket stöd man nu ändå vill ha från lärosätena, så ville 
man vara fri. Att köpa därifrån man tyckte att man fick ut det mest optima-
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la från varje situation. Den situationen kvarstår. Man diskuterar likadant 
idag. Man vill vara autonom som kommun. Man vill inte gå in. Man vill 
samverka nära Lärosätet och säkert de andra lärosätena också, men man vill 
vara väldigt mycket med själv och bestämma under vilka premisser. […] (In-
tervju 13, s. 2-3).  

Med den säljinriktade samarbetsparten förtydligas en kamp om skolans 
behovstillfredsställelse där skolkommunen som medveten eller omedveten 
aktör väljer eller väljer bort lärosätet som behovstillfredsställare i förhål-
lande till de andra skolaktörer som finns i ”det sociala”. I detta avsnitt om 
centrala aktörer framkommer hur RUC görs till en aktör bland flera möjli-
ga andra för skolan i ”det sociala”. 

Värden och överordnad logik 

Vi behöver leverera det som uppdragsgivaren vill ha för att bli (fortsatt) ef-
terfrågade. 

Med ovanstående övergripande behovskrav impliceras betydelsen för den 
säljinriktade samarbetsparten att omgivningen både uppmärksammar och 
är nöjda med vad denna part direkt eller indirekt (via främst lärosätet) 
presterar. Termer som uppdragsgivare, leverera indikerar att orienteringen 
mot ekonomiska värden är av överordnad betydelse för hur RUCet mer 
”tjockt” legitimerar, definierar och tillfredsställer behov i ”det sociala”. 
Ytterligare termer för denna samarbetspart, vilka tillsammans kan ses kon-
struera en ekonomisk värdeorientering för samverkan lärosäte – skola, är 
omsättning, matchning, beställarkompetens, köp- och sälj, kvalitet och 
finansiering. Det ekonomiska språkbruket och sättet att tala om skolans 
och lärosätets behov respektive om samverkan innebär ett slags affärs- och 
marknadslogik. Det ”det sociala” blir främst förstått som en marknad där 
utbud och efterfrågan styr vad som ska definieras och legitimeras som be-
hov och vilken behovstillfredsställelse som kan erbjudas. RUC blir lä-
rosätets ”säljare” (och i viss mån utförare), en bland flera i en konkurrens 
om kommunerna som uppdragsgivare och kunder. För detta RUC utgör 
Skolverket en viktig kund, som inte sällan beställer för en annan kunds 
behov, men där Skolverket är den som finansierar uppdraget ifråga. När-
ingslivet med dess olika aktörer kan i ”det sociala” ge och ta olika roller, 
både som samarbetspart som konkurrent. RUC kan beroende av typ av 
samarbete med näringslivet bli uppdragsgivare till näringslivet, dvs. att ett 
privat utbildningsföretag kan bli en ”underleverantör” till RUC. Även 
skolkommuner kan ses som en aktör i ”det sociala”, vilka aktivt och med-
vetet förhåller sig till eller förstärker det marknadsperspektiv som den sälj-
inriktade tolkar och hanterar skolans behov utifrån.  
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För den säljinriktade samarbetsparten kan den starka ekonomiska vär-
deorienteringen komma i konflikt med bedömningar av genomförd behovs-
tillfredsställelse. Det kan finnas en kluvenhet till dessa affärer, dvs. ”paket” 
av behovstillfredsställelse som kan sägas levereras av RUC, lärosätet:  

I: Och jag upplever det, tyvärr, som väldigt mycket punktinsatser. Man tror 
att man kan beställa en föreläsning om formativ bedömning för 1200 per-
soner och sedan så skall allting fixa sig. Och det har väl jag försökt och just 
nu så har vi så mycket uppdrag att jag kan vara lite kaxig och säga att ”Vi 
vill helst inte bedriva den typen av kompetensutveckling som vi vet att 
forskningen säger att den faktiskt inte hjälper. Men vi hjälper gärna till och 
en föreläsning i form av en punktinsats kan vara en inspiration och ingång 
till någonting, men vi föredrar att jobba med upplägg som sträcker sig över 
längre tid och som mera är processinriktade och som gör att man, ja att 
verksamheten som helhet går in i en process, i ett utvecklingsarbete”. Och 
idag kan jag stå och säga det till rektorer eller kommuner som hör av sig. 
Men jag kan ju inte bestämma över dem. Jag kan bara säga att ”Det här 
kommer att få bäst effekt på din skola, såsom vi kan lära av forskningsresul-
taten, men vill du ha en föreläsning, så visst, då ordnar vi det”. [---] Och se-
dan är det ju så att när det blir dåliga tider för oss då kommer jag klart inte 
kunna säga att ” Vi kan inte ägna oss åt den typen av kompetensutveck-
ling”, utan ”Det är klart att vi kommer och håller en föreläsning”. Och så 
får jag leva med det här, att jag får liksom, att jag gör någonting som jag vet 
inte kommer att göra någon skillnad i skolan (Intervju 20, s. 7).  

Det kan således finnas en spänning för den säljinriktade samarbetsparten 
mellan att hålla sig lojal till de ekonomiska värden som denna samarbets-
part legitimerar och legitimeras av och den egna bedömningen om vad 
skolan egentligen behöver.  

De ekonomiska incitamenten, som blir överordnade, kan också här 
inom ramen för en affärs- och marknadslogik sammankopplas med kon-
kurrens utifrån prestige och auktoritativt erkännande.  

I: [L]ite det här från Skolverkets sida, att man har vant sig vid att RUCen på 
de olika lärosätena springer på alla bollar, om jag får uttrycka mig så. Och 
det har ju gjort att kraven med korta ställtider, med lägre prissättning, har 
ju ökat markant. [---] [M]en jag kan ibland känna att vi springer liksom på 
de här bollarna som tokiga. Och alla gör det. Och har jag bestämt mig för 
”Nej, det här är helt orimligt, man kan inte jobba på det här sättet, jag ski-
ter i detta” så gnager ändå det lilla liksom, du vet att ”Det är ju ett uppdrag, 
och det är prestigefyllt och alla andra lärosäten kommer att svara på det. 
Nej, jag måste göra det”. [---] [J]ag försöker säga det till mig själv också, 
”Det är ju inte Skolverkets fel, för de får ju hela tiden sina uppdrag från de-
partementet och då dimper det ner och sedan ska de liksom skrida till verket 
och då hamnar det i knät på oss på lärosätena”. Så det har ju gjort att jag 
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har ju, jag tackar min lyckliga stjärna för att jag har så god relation med lä-
rarna här sedan lång tillbaka, för jag har ju liksom det senaste året fått be 
om ursäkt varenda gång jag har kommit och sagt ”Ja, jag vet ju att det är 
korta tidsramar, jag ber så mycket om ursäkt för det, men Skolverket …” 
osv. Jag får be om ursäkt på Skolverkets vägnar hela tiden, för att jag alltid 
kommer med en fråga som alltid ska vara besvarad igår. Och det är någon-
ting som har präglat det senaste året (Intervju 20, s. 11-12).  

Denna affärs- och marknadslogik som den säljinriktade samarbetsparten 
har som sin överordnade logik byggs upp av en dominerande ekonomisk 
värdeorientering. Skolverket blir exempel på en aktör i ”det sociala” som 
den säljinriktade samarbetsparten behöver ingå samarbete med utifrån den 
marknadslogik som parten ifråga verkar inom. 

Den regionstärkande samarbetsparten 
Kännetecknande för den regionstärkande samarbetsparten är att dess exi-
stensberättigande motiveras med hur väl den i sina samarbeten med ”om-
givande samhälle”, kan bygga samarbeten som ingående parter upplever 
nyttan av. En avgörande förutsättning för att den regionstärkande samar-
betsparten ska lyckas, är att berörda på lärosätet och närliggande kommu-
ner är intresserade av att sluta mer långsiktiga allianser med varandra. 

Behov 

I: Ja, alltså syftet med RUC är att skapa bättre förutsättningar för varje elev 
att nå målen i skolan, att höja resultaten i skolorna i regionen och att skapa 
en långsiktigt hållbar lärarutbildning som bygger på vetenskaplig grund, 
alltså som har en forskningsbas som då också är praxisnära, dvs. […] forsk-
ningen som bedrivs på Lärosätet inom utbildningsvetenskap ska ha en tydlig 
koppling till de behov kommunerna i regionen uttrycker att dem har. Tan-
ken är ju att även skolans undervisning ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet, så att det är ju någonstans den här ”win-win”-
situationen. Lärosätet behöver ju forskningsbasera sin lärarutbildning. 
Kommunerna behöver ha en skolverksamhet som bygger på vetenskaplig 
grund. Och tillsammans, RUC blir ju den här samverkansarenan där den 
här frågan både lyfts men också gemensamt hanteras, så ser man att det 
kommer både lärarutbildningen och Lärosätet och kommunerna till dels. 
Att vi samverkar kring skolfrågor (Intervju 16, s.3).  

Med den regionstärkande samarbetsparten handlar behov och behovstill-
fredsställelse övergripande om regionens behov. Med ”win-win” impliceras 
att lärosäte respektive skolan har lite olika behov som behöver tillfredsstäl-
las men som är sammankopplade med varandra och som båda leder till att 
regionen stärks. På detta sätt legitimeras behovet av en samverkan mellan 
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lärosäte och skola kring skolfrågor, där RUC ses som en möjlig arena och 
aktör för detta regionstärkande arbete.  

Regionens låga utbildningsbildningsnivå legitimeras av den regionstär-
kande samarbetsparten som en gemensam regional angelägenhet som 
sammankopplar skola och högre utbildning med varandra.  

I: Och vi har i vår region så har vi även problematiken med att det är låg 
utbildningsnivå generellt i många kommuner, vilket innebär att det är inte 
så viktigt att studera. Och skolan är inte så viktig. Alltså man tänker sig i 
hemmiljön. Och analogt med det så kanske det är en stor andel som inte får 
fullständiga slutbetyg i grundskolan. Eller att man inte slutför gymnasiesko-
lan och att det är ett problem. Plus att man inte går vidare till Lärosätet [för 
högre studier, mitt förtydligande] (Intervju 10, s. 10).  

Lärosätet som helhet kan här ses både som berörd part och som en region-
stärkande samarbetspart i arbetet kring skolfrågor för, av och i regionen:  

I: Nummer ett är ju att Lärosätet har till uppgift att vara en regional kraft. 
Och det andra är att vi har enormt låga övergångssiffror till högre studier i 
regionen. Och det tycker jag är sympatiskt. Det är inte det liksom att man är 
väldigt intresserad att vi bara ska ha till vårt lärosäte så att säga, utan sträva 
att vi ska ha ungdomar som är sugna att utbilda sig efter gymnasieskolan 
och det har vi inte idag, oavsett vilket lärosäte de söker sig till. Så det är 
dem två kan man säga syftena (Intervju 18, s. 4).  

Skolan identifieras här som ett regionalt behov som behöver förbättras och 
som kopplas samman med lärosätets behov av en förbättrad lärarutbild-
ning. Lärarutbildningen innebär exempelvis ett gemensamt intresse:  

[---] Så det är väl ett, kan man väl säga, nästan som det här halva argumen-
tet ”Varför ska kommunerna vara intresserade av Lärosätet i den här regio-
nen?”. Jo, därför att de kommer ha lärarstudenter härifrån och de kommer 
säkert också att anställa lärare som är utbildade här. Och vill man prägla 
utbildningen så är ju det här ett sätt, att man har en nära relation med där 
de lärarna utbildas (Intervju 18, s. 4).  

För den regionstärkande samarbetsparten definieras lärosätets behov rö-
rande lärarutbildningen mer specifikt som att stärka dess forskningsmässi-
ga bas. Skolans behov definieras handla om skolornas måluppfyllelse, 
kompetensförsörjningen av lärare samt skolverksamhetens krav på veten-
skaplig grund och beprövad erfarenhet.  

I: [---] Genom att det här kom med lärarlegitimationen och behörighetsfrå-
gor och sådant och det är stort behov av att dels kunskapen om vilken ut-
bildning man ska ha för att få en viss behörighet och samarbetet med Skol-
verket och kommunerna. Vad är det för lärare som behövs? Vad är det 
egentligen för utbildningar vi egentligen skulle behöva ge, för att liksom 
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kompetensförsörja regionen med de lärare som finns. Och det där finns ju 
ett önskemål både från kommunerna, alltså det är ju ett akut behov från 
kommunerna som har uppstått genom legitimationsfrågan. [---] Och där ska 
då sitta representanter från kommunen och representanter från utbildningen 
och det handlar då om försörjningen av lärare i regionen och hur vi ska 
samarbeta kring det för att inte tömma skolorna på lärare. Hitta något sy-
stem för det. Kan vi satsa på, vilka examens-, ja, dimensionering, validering 
och sådana där frågor kommer upp (Intervju 22, s. 5).  

Elevernas måluppfyllelse blir en angelägenhet för skolan att komma tillrät-
ta med, medan de konsekvenser som en låg måluppfyllelse på längre sikt 
kan få i form av en låg utbildningsnivå, ses som en angelägenhet för regio-
nen som helhet, såväl för lärosätet, utifrån ett studentperspektiv, som för 
regionens ”konkurrenskraft” i allmänhet.  

I: Det andra är att jobba med de frågor som är viktiga i ett långsiktigt per-
spektiv. Då handlar det ju om, som kanske är kommunernas stora problem, 
det här med måluppfyllelse osv. Därför att får vi många som inte kan söka 
vidare till gymnasiet och högre utbildning så innebär det en sämre konkur-
renskraft för regionen på sikt. Men det innebär ju också att det blir svårare 
så att säga att utbilda t. ex. då tillräckligt antal lärare därför att vi får stu-
denter med dåliga betyg och vi får kanske inte de bästa studenterna. Men 
också att hitta liksom vad är, formulera sig för de gemensamma forsknings-
frågor som kan driva skolutveckling och skolans verksamhet, den pedago-
giska utvecklingen inom regionen framåt (Intervju 6, s. 6).  

RUC som den regionstärkande samarbetsparten definieras och legitimeras 
framför allt som lärosätets representant i samverkan med lärosätet eller 
som lärosätets samlade ingång för regionens skolkommuner. Lärosätet står 
för utbildning och forskning och skolan står för verksamhetsförankringen.  

I: Målen är att vårt skolsamverkansarbete ska vara känt runtomkring i regi-
onen. Att det ska vara en naturlig del, eller en naturlig ingång att gå via vår 
organisation om man vill ha kontakt med oss. Att vi ska bedriva nära fort-
bildning och tillsammans med kommunerna bestämma innehåll och form på 
den här lärarfortbildningen. Och att vi ska använda forskning på olika sätt i 
skolan och i forskningskommunikationen med skolan. Det är det som vi ser 
(Intervju 17, s. 8).  

För denna part kan dock argumentet för lärosätets intresse av samverkan 
med kommuner kring skolfrågor också legitimeras och definieras mer spe-
cifikt som (det mindre) lärosätets behov av att behövas i den närliggande 
regionen:  

I: Samverkan, samverkan, samverkan. Att det är en överlevnadsfråga för Lä-
rosätet när man från regeringen osv. pratar om revision, fusion, dvs. att slå 
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ihop osv. Då är det en överlevnadsfråga, att vi behövs i regionen. Men det 
är också en fråga om finansiering, dvs. vi måste knyta mycket mera kontak-
ter och det vi pratade om knyta allianser, att vi är en aktör och hitta finansi-
ering åt oss då. Det ligger högt på agendan. Och vi tycker väl att vi har rätat 
oss ännu mer på ryggen och visat att det är otroligt viktigt det arbete som vi 
gör. Sedan har vi fått signaler, både muntligt uppmärksamhet och brev osv. 
uppskattning för det vi gör, för det arbete som RUC gör (Intervju 8, s.8).  

Här ovan har framkommit olika typer av motiv och olika sätt rörande 
varför regionen behöver samverkan lärosäte – skola och vad detta mer eller 
mindre specifikt avser. Gemensamt för samtliga argument är att de regio-
nala gemensamma behoven byggs upp av behov som definieras som lä-
rosätets eller skolans respektive behov. På de sätt som behoven formuleras 
är det lärosätets uppdrag och perspektiv som får en överordnad roll i defi-
nitions- och legitimeringsarbetet om vilka regionala behov som den region-
stärkande samarbetsparten ska inbegripa. Detta kan exemplifieras genom 
”region”.  

Det blir här väsentligt vilket geografiskt upptagningsområde som avses 
med ”region” då det för denna part är regionens behov och behovstill-
fredsställelse som parten ifråga ska arbeta med. På ett allmänt plan kan 
region förstås tämligen entydigt och givet. Länsgränser, VFU-gränser och 
Förbundets gränser är exempel på gränsdragningar som den regionstär-
kande samarbetsparten kan använda som underlag för bildandet av sin 
RUC-region. Den geografiska närheten till lärosätet blir ett slags utgångs-
kriterium, men även ett argument för varför en specifik RUC-region ska 
(ny)bildas. Med geografisk närhet kan då avse både i absolut bemärkelse, 
dvs. avståndet mellan lärosäte och kommun, respektive närmaste lärosäte.  

I: [---] Och det är vår ambition, att man ska kunna se att samarbetar vi 
kring kompetensutvecklingsfrågor, kompetensförsörjningsfrågor, det här 
med att få in forskningen i skolan på ett tydligare sätt osv., så har vi alla nå-
gonting att vinna på det. Det ska man känna oavsett om man sitter i A som 
är den stora kommunen i Län A eller i B [den lilla kommunen, mitt förtydli-
gande]. Att genom att vi samarbetar via RUC så får vi alla på något sätt lik-
som ut någonting av det här samarbetet (Intervju 16, s.7).  

Oavsett indelningssätt, att tillhöra en RUC-region innebär således att defi-
niera vilka som den regionstärkande samarbetsparten, i bemärkelsen lä-
rosätet, ska samarbeta mer med.  

I: Men vi har ju tittat på olika konstellationer. Vi arbetar idag i olika kon-
stellationer. [---] Så det är inte bestämt än riktigt vilka vi kommer arbeta 
med.  

LÖ: Hur kommer det att väljas ut, tror du? 
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I: Nej, det är något som kommer att mogna fram. Vad som är rimligt ut-
ifrån vår synpunkt. Det handlar ju om att skapa ett fungerande nätverk. Se-
dan så är det ju många av de här kommunerna som redan är med i nätverk, 
i och med mycket av det här är gränskommuner som gränsar till Lärosäte A, 
till Lärosäte B upp till Lärosäte C, Lärosäte D och så där, om man tittar på 
grannkommunerna till själva Länet. Men det kommer vara större än bara 
Länet men mindre än kranskommunerna till Länet, någonstans där. Det 
handlar mer om vad som är rimligt utifrån den verksamhet som vi bedriver 
inom lärarutbildningen och de kontakter vi har inom forskning, alltså mer 
regelbundna kontakter som vi kommer att bjuda in och sedan är det upp till 
skolhuvudmännen då och tycka och tänka dem med (Intervju 17, s. 6).  

Med den regionstärkande samarbetspartens ”win-win”-ingång får lärosätet 
en överordnad legitimerande roll för vilka kommuner som är av intresse 
för ”regionen” att ingå och att samarbeta med. 

Centrala aktörer 
De centrala aktörerna för den regionstärkande samarbetsparten att rikta 
sig mot är lärosätet och kommuner som ingår i RUC-regionen.  

I: De huvudsakliga kontaktytorna det är ju kommunerna och skolorna ute i 
de här två länen. Det är dem vi kommer att samarbeta med. [---] Så att 
kommunerna är absolut den främsta kontaktytan och skolorna. Vi tror ju 
inte på att man, alltså tanken i RUC är ju att vi måste jobba i hela linjen om 
man säger så, från eleven i klassrummet via lärare, skolledare, skolchefer 
upp på kommundirektörs- och politikernivå om vi ska kunna förändra sko-
lans verksamhet och höja resultaten i den här regionen. Så det kommer att 
vara kontaktytor på många olika nivåer. Men det är ju kommunerna och 
skolorna i regionen som är våra huvudsakliga samarbetspartners i det här 
(Intervju 16, s.5).  

Det är lärosätet och kommunerna som samarbetet är till för (för vem) och 
som ska samarbeta med varandra (av vem). Det kan även finnas andra 
aktörer som ska bidra till regionstärkande verksamhet.  

I: Alltså jag tror om man ser det utifrån RUCs perspektiv så är det ju lik-
som, ja, det är kommunerna, skolhuvudmännen, kan man säga. Och det är 
ju ner mot rektorer och mot de olika enskilda skolorna. Det är mot andra 
regionala aktörer som kan vara inne, ja Förbundet är ju en. Jag kan tänka 
mig att Landstinget i vissa fall kan vara en aktör. Så jag tror, precis som jag 
sa, liksom det här att RUC kanske, beroende av vilka verksamheter man går 
in i, så plockar man liksom projektgrupper. Så tror jag att det kan vara li-
kadant när det gäller vilka aktörer man ska samverka med, det kan ju vara 
så att nu är det kanske mot kommunerna, det är mot Förbundet, eller det är 
mot Skolverket eller andra aktörer som finns i näringslivet eller som finns i 
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regionen. Men det kan se lite olika ut beroende på vad det är just det här 
projektet [---] […] [M]en det är klart i botten är det ju gentemot kommu-
nerna, Förbundet och de andra aktörer som jobbar med, kan man säga ut-
bildning primärt, men också utbildning i ett långsiktigt perspektiv, regional 
utveckling och kunskapsutveckling i regionen (Intervju 6, s.5).  

Lärosäte och kommuner blir här de centrala samarbetsparterna. Som regi-
onstärkande samarbetspart med fokus på ”regional utveckling” kan det 
innebära att relationen med eventuella Förbund behöver redas ut.  

I: [---] [D]å ska Förbundet […], de kan bli en aktör, en samverkanspart till 
RUC, men de ska ju inte styra RUC, lika lite som RUC ska gå in och styra 
vad Förbundet gör. […] [D]et är inte helt klart alla gånger och det gör ju 
också att det kan uppstå, inte konflikter, men liksom ”Är det här någonting 
som Förbundet ska bry sig om? Här är det kommuner som går in i RUC så 
att säga. Det är kanalen in och det här är kanalen in mot Förbundet”. Och 
det kanske handlar om att kommunerna måste inse att de här frågorna är 
Förbundet och det här är möjligtvis RUCs frågor och därmed är det liksom 
olika spår. [---] (Intervju 6, s. 7).  

Det kan således i vissa sammanhang krävas ett förtydligande och konsen-
sus bland ingående parter om RUCs respektive Förbundets uppdrag och 
roller i samverkan rörande ”regional utveckling” för att RUC i detta fall 
ska kunna fungera som arena och part för ”regional utveckling och kun-
skapsutveckling i regionen”. Det handlar om en kamp om skolans behov 
mellan RUC och Förbundet om vem som ska vara den överordnade sam-
arbetsparten i arbetet med skolan:  

I: [---] … [A]tt den här utvecklingsavdelningen på barn- och utbildningsför-
valtningen [avser Förbundet, mitt förtydligande], de på ett sätt så att säga 
skulle motivera sin egen existens och valde ibland då egna lösningar, istället 
då för att lägga det hos RUC. Det blev lite konstigt skulle jag säga. [---] Och 
då under de två senaste åren […] när Förbundet omorganiserade sig, så fick 
vi mycket närmare kontakt och vi fick närmare relation till de som faktiskt 
både är ansvarig för och har makt och myndighet om att besluta om t.ex. 
fortbildningsinsatser. Så konstigt nog kan man säga att det blev bättre när 
utvecklingsavdelningen lades ner i regionen. Då har vi fått ännu närmare re-
lation till ett antal tjänstemän (Intervju 21, s. 4).  

Men inte bara Förbundet kan uppfattas som konkurrent till RUC. Andra 
lärosäten kan bli direkta eller indirekta konkurrenter.  

I: RUC A är ett sådant exempel. Där är det ju nästan så att kommunen, där 
är man nästan köpt. Det skulle vara nästan en oförskämdhet om man gick 
utanför [den] regionens gränser, om man skulle ha något uppdrag utfört. Så 
är det inte alls här, här är det fritt fram för alla att köpa var man vill. Vi har 
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ju väldigt många andra aktörer som finns i [vår] region. Och inte minst 
RUC B och RUC A. Och flera andra som har kompetensutvecklingsinsatser 
här och som är duktiga på distans och annat och då funkar ju det. [---] (In-
tervju 22, s.9, mina förtydliganden).  

Detta verkar dock kunna variera beroende av lärosätets/RUCets tidigare 
relationer och samarbeten med lärosätena/RUCen ifråga i kombination 
med hur man som regionstärkande samarbetspart ser på sin egen roll, möj-
lighet att bidra till att regionen kan stärkas: 

I: [--] Formellt skulle ju alla lärarutbildningar ha RUC men nu finns inget 
tvång på det längre om man säger så. Men sedan tycker vi att det är väldigt 
bra och så. Men vi försöker ändå att vara med på banan så länge vi kan 
göra någon nytta. Där vi tycker att vi har kompetens utifrån, ja kompetenta 
lärare. Men vi måste samverka. För regionens del måste de få in andra här 
nu. Vi får ändå se till att vår region ändå inte blir missgynnade eller så här, 
utan faktiskt … Vi vet inte riktigt, RUC A eller RUC B ligger ju nära. Eller 
RUC C. Vi ligger ju ganska tätt här. Men vi håller ställningarna än så länge. 
Vi har nätverk t. ex. med matematikutvecklarna. Det är väl också sådant 
som vi inte riktigt vet framöver, hur kommer det att bli…? (Intervju 7, s.5).  

Värden och överordnad logik 

Lärosätet behöver, tillsammans med sina medlemskommuner, samarbeta 
kring de gemensamma behoven för att skapa en stark region.  

Kännetecknande för den regionstärkande samarbetspartens behovskrav är 
att det finns ett gemensamt övergripande antagande om behovet av en 
”stark region”. ”Win-win” blir en nyckelterm. Övrigt kännetecknande 
språkbruk är termer som såsom utbildningsnivå, allianser, regional utveck-
ling, varumärke, regional kraft, regional motor och långsiktighet.  

Det överordnade för samarbete mellan skola och lärosäte är att båda 
parter ska dra fördelar av samarbetet ifråga. ”Win-win” blir ett beskrivan-
de och allmänt hållet argument för samarbete för en ”stark region”. När-
liggande ”win-win” är ”What’s in it for us?”. ”Win-win” utgår från att är 
det som skiljer ingående parter i uppdrag som görs till basen för ett samar-
bete, dvs. det bygger på ett särartstänkande om framför allt lärosäte i för-
hållande till omgivande kommuner. Lärosätet utgör den legitima parten 
som definierar och tillfredsställer regionens behov av forskning och högre 
utbildning inklusive lärarutbildning. För skolan avses istället sådant som 
härleds till skolans behov, såsom skolans måluppfyllelse och övriga 
”skolutveckling”. ”Win-win” i kombination med ett särartstänkande antar 
som utgångspunkt att de behov som legitimeras, definieras och tillfreds-
ställs inom ramen för den regionstärkande samarbetsparten kan få olika 
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betydelse för ingående parter. Med den utgångspunkten behöver inte det 
allmänna behovskravet på att ”regionen stärks” få samma specifika inne-
börd för alla ingående parter. Det är utifrån det egna perspektivet som 
samverkan lärosäte – skola värderas utifrån. ”Win-win” konstrueras på 
detta sätt som någonting tämligen värdeneutralt och entydigt, vilken kan 
sägas bygga på individualistiska värden.  

Som framkommer indirekt med ovanstående behovskrav är att inom 
ramen för den regionstärkande samarbetsparten legitimeras och förutsätts 
lärosätet vara den centrala parten för att lärosätets närliggande region ska 
kunna stärkas. Med det kan såväl skyldigheter som rättigheter inbegripas. 
RUC blir här en arena för lärosätet där samarbeten med kommuner och 
andra parter i ”det sociala” (”omgivande samhälle”) kan skapas och for-
maliseras genom att legitimera vilka behov som ska definieras som de ge-
mensamma och som ska tillfredsställas.  

Det övergripande och gemensamma tänkesättet för ingående parter skul-
le kunna benämnas som en ”tillväxtlogik”. ”Tillväxt”, med hänvisning till 
”stark region”, kan definieras och legitimeras i såväl en vidare som en 
snävare bemärkelse. Detta beror på vilka kulturella, ekonomiska, veten-
skapliga, juridiska värden osv. som respektive deltagande part orienterar 
sig mot. De värden som lärosätet, som den centrala samarbetsparten, ori-
enterar sig mot blir åtminstone initialt vägledande för vilka parter som ska 
få vara med, vems behov och vilka slags behov som ska legitimeras osv. 
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Sammanfattande analys 
I detta kapitel presenterades fem idealtyper av RUC som samarbetspart. 
Idealtyperna har fått benämningarna: den förtroendeskapande, den pro-
blematiserande, den avnämarbejakande, den säljinriktade respektive den 
regionstärkande samarbetsparten. Det som är gemensamt för samtliga 
idealtyper är ett RUC som, i allmän bemärkelse intresserar sig för ”skol-
samverkan” och ”skolans behov”. Med de fem idealtyperna påvisas fem 
skilda funktioner och utsiktspunkter som RUC kan diskuteras och proble-
matiseras utifrån. De fem idealtyperna avser just att redogöra för vad, var-
för och hur RUC huvudsakligen ska ägna sig åt följande: att skapa förtro-
ende mellan lärosäte och skola, problematisera, bejaka avnämare, inrikta 
sig på att sälja behovstillfredsställelse respektive att stärka regionen.  

Här nedan har en summering gjorts för var och en av idealtyperna. Med 
dem framgår vad varje idealtyp ska definiera, legitimera och/eller tillfreds-
ställa för behov, vilka som utgör idealtypens centrala aktörer samt vilka 
värden som utgör de vägledande för varje idealtyp. I samverkan skola – 
lärosäte får RUC lite olika funktioner. Förhållandet mellan lärosäte/RUC – 
skola, har jag försökt illustrera med hjälp av pilar. 
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Betydelse för fortsatt avhandling 
De idealtyper som har blivit presenterade i detta kapitel kommer att nyttjas 
vidare i nästa kapitel. Nästa kapitel innebär att idealtypernas förhållande 
till varandra utreds. Det illustreras i form av en idealtypsmodell. I kom-
mande kapitel prövas även idealtypernas potential som analytiska verktyg. 
Det sker genom att reflektera över vilka mer specifika uttolkningar och 
konsekvenser som kan inrymmas inom respektive idealtyp. 

De idealtyper som har presenterats i föreliggande kapitel kommer även 
att nyttjas i kapitel 8. Idealtyperna tillämpas då som analytiska verktyg för 
att ”förklarande förstå” RUC som politisk företeelse 2012. Detta kommer 
att ske mot bakgrund av de kartläggningar av RUC som presenterades i 
kapitel 4 och 5.  
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KAPITEL 7 

Idealtypsmodell 
I detta kapitel används nedanstående figur som utgångspunkt för kom-
mande resonemang om vilka mer specifika uttolkningar och konsekvenser 
som respektive idealtyp kan inrymma. Med figuren föreslås en modell för 
hur de fem idealtyperna, vilka presenterades i föregående kapitel, kan för-
stås samt problematiseras i förhållande till varandra. Denna s. k. ideal-
typsmodell tillämpas i efterkommande kapitel när RUC som företeelse 
förklarande förstås.  

 
 Samverkan som mål & för process 

 
 

Skolans 
uppdrag, 
perspektiv 
& intressen 

 
Den avnämar-
bejakande 

Den 
förtroendeskapande 

Den 
problematiserande 

Lärosätets 
uppdrag, 
perspektiv 
& intressen Den regionstärkande Den säljinriktade 

  
Samverkan som medel & för produkt 

 

Figur 3. Idealtypsmodell 

 
Idealtypsmodellen byggs upp av två övergripande relationer, inom vilka 
idealtypernas innehåll positioneras. Den ena relationen, skolans, respektive 
lärosätets, uppdrag, perspektiv och intressen, avser utifrån vad och vilka 
som samverkan lärosäte – skola i första hand antas behöva vara till för och 
ska utgå ifrån. Med uppdrag, perspektiv och intressen impliceras en över- 
och underordning av aktörer, värden och behov.  

Utifrån ovanstående figur går det att förstå att kännetecknande för den 
avnämarbejakande idealtypen är dess betoning på skolans uppdrag, per-
spektiv och intressen. Den avnämarbejakande idealtypen innebär här ett 
motsatsförhållande till den säljinriktade respektive den problematiserande 
idealtypen. Kännetecknande för både den förtroendeskapande och den 
regionstärkande idealtypen är att båda parternas uppdrag, perspektiv och 
intressen åberopas. Den andra relationen, samverkan som mål och process 
respektive som medel och produkt, avser vad som legitimerar och definie-
rar samverkan. Med samverkan som mål och process, blir det centrala och 
det överordnade samverkansprocessen, samverkan i sig. Med samverkan 
som medel och produkt, blir fokus istället på vad samverkan genererar, 
vad som ska uppnås med samverkan. Den avnämarbejakande idealtypen 
innebär att både samverkan som mål och process respektive som medel och 
produkt framhålls. Gemensamt för den förtroendeskapande idealtypen och 
den problematiserande är att samverkan i sig och samverkansprocessen 
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lyfts fram. Med den regionstärkande och den säljinriktade idealtyperna 
betonas istället samverkan som ett medel och det som samverkan leder till.  

Denna positionering av idealtyper i en modell ska även uppmärksamma, 
med grund i Frasers behovsteori, att ju mer specifikt som behovskrav, be-
hovsuttolkningar osv. kommer till uttryck, desto större är sannolikheten 
att oenigheten snarare ökar än att enigheten bibehålls. Inom ramen för 
varje idealtyp finns ett visst utrymme för att behov och behovskrav som 
bygger upp idealtypen ifråga kan specificeras och öppna upp för olika kon-
sekvenser.  

Utifrån idealtypernas förhållande till varandra i idealtypsmodellen, kan 
en specificering inom en idealtyp innebära en riktningsförskjutning åt nå-
got håll inom ramen för modellen. Exempelvis kan en specificering av den 
regionstärkande idealtypen innebära en förskjutning till förmån för skolans 
uppdrag, perspektiv och intressen, eller till förmån för att ytterligare legi-
timera och definiera samverkan som medel. Här bör förtydligas att denna 
specificering sker inom ramen för en idealtyps värden och logik. En specifi-
cering inom en idealtyp, innebär aldrig en förskjutning som överskrider 
idealtypen ifråga och som går in i en annan idealtyp. Om ambitionen hade 
varit att påvisa ett sådant överskridande, då faller själva syftet med ideal-
typerna. Idealtypernas kärna är att de är analytiskt åtskilda från varandra 
och kan prövas som analytiska verktyg genom att diskutera och problema-
tisera olika fenomen utifrån de skilda logiker som var och en av idealty-
perna avser att åskådliggöra.  

Jag vill, med stöd från Frasers behovsteori, uppfatta stridigheter inom en 
grupp, en organisation etc. som en möjlighet till förändring. Uttolknings-
strider mellan parter inom en organisation, mellan parter för skilda organi-
sationer etc., kan skapa en förändrad maktbalans mellan, men också legi-
timitet för, olika parter. Denna förändring kan förstås utifrån idealtyps-
modellen och i termer av under- och överordning mellan olika uttolkningar 
och uttolkare (parter).  

En förändring av över- och underordning sett utifrån idealtypsmodellen, 
kan också ske inom ramen för en idealtyp. Det kan ske mellan parter som 
framhåller och legitimerar uttolkningar som inryms i en och samma ideal-
typ. Oenighet mellan parter kan på det sättet förstås ”inifrån”, dvs. inom 
ramen för denna idealtyps behov och behovskrav. De mer specifika uttolk-
ningarna som inryms i en idealtyp och som kommer till uttryck kan då leda 
till en maktkamp mellan olika parters uttolkningar utifrån den impliceran-
de idealtypens värden och logik, rörande dess innebörder och tillämpningar 
i praktiken. Poängen med det ovanstående är att inom ramen för varje 
idealtyp är det möjligt att specificera behov och behovskrav ytterligare. 
Detta implicerar att uttolkare som ger uttryck för en idealtyp aldrig utgör 
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en homogen grupp. De mer specifika och konkreta innebörderna som in-
ryms inom idealtyp är sålunda också möjliga att strida om. Inom en orga-
nisation, en grupp med uttolkare etc. kan ytterligare uttolkningar och spe-
cificeringar av behov och behovskrav göras, vilka kan skapa interna strider 
om vad de mer specifika innebörderna rörande ett behov ska vara. I detta 
kapitel exemplifieras vad sådana specificeringar kan fokusera och handla 
om inom respektive idealtyp, vilka överväganden som kan behöva göras 
och vad specificerade innebörder kan få för skilda konsekvenser. 

Inom varje idealtyp går det att synliggöra en oenighet mellan uttolk-
ningar av idealtypen som utgår från mer allmänt formulerade behov och 
behovskrav. Vad som gör att vissa uttolkningar av RUC som företeelse 
bedöms som ”bättre” och andra som ”sämre”, kan problematiseras och 
breddas, genom att pröva dynamiken mellan specifika uttolkningar inom 
varje idealtyp. Här nedan kommer nu idealtypsmodellens användbarhet att 
prövas genom att resonera om vilka mer specifika innebörder och konse-
kvenser som var och en av idealtyperna kan inrymma. De referenser som 
hänvisas till i texten avser att exemplifiera de möjliga specificeringar av 
idealtypsinnebörder som görs i föreliggande kapitel.  

Den avnämarbejakande idealtypen – fokus skolutveckling 
Den avnämarbejakande idealtypen är den av de fem idealtyperna som ka-
raktäriseras av uttolkningar som hänvisar till skolans behov och med åbe-
ropande till skolans eget perspektiv. Av RUCs grundkomponenter ”skolut-
veckling, forskning och lärarutbildning” blir skolans skolutveckling ett 
”naturligt” och överordnat fokus. Samverkan legitimeras och definieras 
både som ett mål i sig, respektive som ett medel för att skolans behov av 
skolutveckling ska kunna tillgodoses. Vad som avses med skolutveckling 
för ”elevernas bästa” kan få olika innebörder och konsekvenser beroende 
av hur behovet av skolutveckling mer specifikt legitimeras, definieras och 
tillfredsställs. Här betonas alltså att skolans behov ska legitimeras och 
definieras utifrån skolans specifika uppdrag, perspektiv och intressen. Legi-
timeringen och definitionen uttrycker hur skolutvecklingen ska gå till, vil-
ken kunskap som behövs och varför skolutveckling behövs. I detta sam-
manhang skulle man kunna prata om möjliga skolutvecklingsmodeller, 
vilka implicerar skilda skolutvecklingsideal. Var och en av dessa modeller 
definierar och legitimerar exempelvis vad som utgör problemet med skolan 
och dess utvecklingsarbete samt vad som krävs och vad som behöver göras 
för att skapa en skola för ”elevernas bästa”. Exempelvis kan en skolut-
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vecklingsmodell framhålla skolutveckling som en fråga om att kartlägga 
och förändra skolkulturer64. En annan modell för skolutveckling kan istäl-
let betona behovet av att kunna följa skolutveckling utifrån olika indikato-
rer och mått på skolresultat. Det handlar exempelvis då om att kunna iden-
tifiera och fastställa skolors effektivitet utifrån olika faktorer65. En ytterli-
gare variant av en skolutvecklingsmodell kan kännetecknas av att den är 
didaktiskt inriktad på undervisningsmetoder och arbetssätt som learning 
study, skriva sig till läsning etc. En specifik metod eller arbetssätt kan ock-
så i sig förstås göras till en än mer specificerad skolutvecklingsmodell som 
legitimerar och definierar en lösning, eller lösningen, på skolans behov. 
Skilda uttolkningar om exempelvis förutsättningar, tillämpning och effek-
ter kan i sin tur leda till oenighet mellan förespråkare av en metod eller 
arbetssätt66.  

Naturligtvis kan samtliga av dessa exempel, som har fått indikera möjli-
ga skolutvecklingsmodeller, kombineras. Syftet med dessa exempel är dock 
att belysa några olika synsätt på skolutveckling, vilka kan innebära skilda 
förväntningar om vad skolutveckling för elevers bästa mer specifikt ska 
innebära och avse. De implicerar också av vem och för vem som skolut-
veckling för elevernas bästa, mer specifikt ska omfatta. Beroende av vilken 
”skolutvecklingsmodell” som antas, kan således RUC med den avnämarbe-
jakande idealtypen, legitimeras och definieras mer specifikt utifrån olika 
övertygelser om vad skolan behöver för elevernas bästa. Olika forsknings-
översikter67 kan då användas för att vägleda eller påvisa framgångsfaktorer 
och vad som behövs. Hur man ska förhålla sig till, och uttolka olika forsk-
ningsresultat och forskningsöversikter kan skapa oenighet68.  

                                                      
 
 
64 Om skolkultur och skolans vardag, se exempelvis Berg (1999; 2011) och Blossing 
(2008; 2011)  
65 Framgångsrika skolor och skoleffekter, se Grosin (2003; 2004).  
66 Om olika didaktiska arbetssätt och metoder, se exempelvis om learning study 
(Adamson & Walker 2010; Holmqvist 2006; 2011), skriva sig till läsning (Folkes-
son & Swalander 2007), ”en dator till en elev” (Kroksmark 2014, 
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/skolans_digitalisering/unos-uno).  
67 Se exempelvis Skolutvecklingens många ansikten (Berg & Scherp 2003), Visible 
learning av Hattie (2009) och Utmärkt undervisning av Håkansson & Sundberg 
(2014).  
68 Ett exempel på en mer kritisk hållning till Hatties metaanalys och som går att ta 
del av i den fackliga skolledartidningen är från Jonas Vlachos (2014) gästkrönika: 
”Bevare oss från Hattie-fnatt”.  
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Här ovan har nu en problematisering skett rörande vad skolutveckling 
skulle kunna specificeras som i termer av skolutvecklingsmodell. Med den 
avnämarbejakande idealtypen är det också relevant att problematisera den 
auktoritativa grund som åberopas, i bemärkelsen för vem, av vem eller i 
vems namn som en skolutvecklingsmodell legitimeras. Här kan åtminstone 
tre avnämarvarianter urskiljas: skolutveckling med hänvisning till det loka-
la, skolutveckling med hänvisning till det nationella, samt skolutveckling 
med hänvisning till det regionala.  

Skolutveckling med hänvisning till de lokala avnämarbehoven: Vad som 
är skolans behov inom ramen för den avnämarbejakande idealtypen legiti-
meras och definieras av de som arbetar med skolutveckling i kommunen. 
Det är de lokala rösterna som ska berätta vad som är skolans behov och 
därmed vad RUC ska tillfredsställa. Med stöd från Frasers behovsteori, 
finns det dock ett utrymme för vilka som inryms i de lokala rösterna och 
hur dessa röster ska komma till tals. Är förvaltningsnivåns beskrivningar 
av skolans behov uttryck för de lokala önskemålen, eller avses med de 
lokala behoven att skolans rektor och/eller lärare är de som har tolknings-
företrädet att fastställa vad som utgör skolans behov? Är det ett urval av 
de anställda på skolan utifrån sin funktion som lärare, eller som fackliga 
representanter, som ska fastställa vad skolan behöver? Vilka uttolkare och 
uttolkningar baserar RUC sin behovsanalys på? Skolutveckling utifrån det 
lokala, innebär att RUC framhålls som skolkommunernas/skolornas ”för-
längda arm”.  

Skolutveckling med hänvisning till de nationella avnämarbehoven: Ett 
ytterligare sätt att specificera vad som är skolans behov inom ramen för 
den avnämarbejakande idealtypen, är att låta de nationell-statliga rösterna 
utgöra den auktoritativa rösten för RUC. Det innebär att tolkningsföreträ-
det för att definiera och legitimera vad skolan behöver ges till de statliga 
myndigheterna och deras beskrivningar av vad skolan behöver och vad 
skolan behöver för lösningar, dvs. behovstillfredsställelse. RUC kan då ses 
som en ”förlängd arm och röst” för de statliga skolmyndigheterna. RUC 
blir troligtvis då främst bärare av den ”skolutvecklingsmodell” som skol-
myndigheterna legitimerar och styr mot.  

Skolutveckling med hänvisning till de regionala avnämarbehoven: Ett 
tredje tillvägagångssätt att ta sig an specificeringen av skolans behov inom 
ramen för den avnämarbejakande idealtypen, är att definieringen och legi-
timeringen av skolans behov ses som en angelägenhet eller ansvar för den 
regionala nivån. Det kan innebära att RUC tar, eller får, en mer aktiv och 
normgivande roll i att ange vad som är bäst för skolan och/eller eleverna. 
Detta kan implicera att RUC ges legitimiteten att utifrån sin skolutveck-
lingsmodell styra vad som mer specifikt ska definieras och legitimeras som 
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skolans behov och vad som krävs för elevernas bästa. Denna roll kan ha 
föranletts av olika sätt att hantera och processa innehåll som bygger upp 
den, uttalade eller outtalade, regionala skolutvecklingsmodell som ger RUC 
tolkningsföreträdet att ange vad skolan behöver. Skolutvecklingsmodellen 
kan baseras på innehåll och processer som exempelvis grundar sig på:  

 
 den (skolutvecklings)forskning som produceras vid det lärosäte 

som RUC tillhör, 
 kartläggningar av regionala tjänstemän rörande vad kommu-

nernas skolor behöver,  
 kartläggningsarbete som har skett i RUCs styrnings- och led-

ningsgrupp, 
 den statliga skolmyndighetens skolutvecklingsmodell, 
 RUC-medarbetares egna erfarenheter av skola och utbildning. 

 
Oavsett innehåll och procedur innebär skolutveckling utifrån det regionala, 
att RUC ser sig självt, eller ses av andra, som en giltig skolföreträdare för 
att legitimera och definiera vad skolan behöver och vilka som behöver vad, 
samt att agera därefter. RUC skulle då kunna ta, eller ges rollen, som en 
viktig samtalspartner för skolmyndigheterna om skolors behov i allmänhet 
eller om behoven för de specifika skolor som RUC samarbetar med.  

Utifrån ovanstående exempel på hur den avnämarbejakande samarbets-
partens fokus på skolans behov av skolutveckling kan specificeras har ide-
altypens möjliga utrymme för skilda innebörder och konsekvenser prövats. 
Idealtypens fokus på ”skolans uppdrag, intressen och perspektiv” kan å 
ena sidan möjliggöra att RUC blir ett samverkansorgan där skolornas egna 
röster definierar och styr vad dess avnämares behov ska innebära. Skolans 
röst kan i sin tur problematiseras; vem företräder på enhetsnivå skolans 
röst eller röster? Å andra sidan, kan RUC också bli en samverkanspart som 
ges eller tar tolkningsföreträdet att som företrädare på den regionala nivån 
vara den som vet vad skolan nationellt och/eller lokalt, egentligen, behöver. 
Genom det definieras och legitimeras RUC som den ställföreträdande ut-
tolkaren av vad som är avnämarnas behov. RUC kan, så att säga, i skolans 
namn föra dialog med andra parter om vad skolan behöver för skolutveck-
ling för elevernas bästa. Beroende av den så kallade skolutvecklingsmodel-
lens innehåll och utformning kan de enskilda behoven, de enskilda skolrös-
terna, få mer eller mindre utrymme och tolkningsföreträde i den behovs-
tolkningskamp som då uppstår när talet om skolans behov och dess till-
fredsställelse preciseras allt mer. 
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Den säljinriktade idealtypen – fokus ekonomi 
Av de två idealtyperna som utgår från lärosätets uppdrag och perspektiv är 
det med den säljinriktade idealtypen som lärosätets behov mest uttalat och 
direkt konstrueras som det överordnade behovet. Inom ramen är det speci-
fikt lärosätets behov av en ”god” ekonomi som avses. 

I detta avsnitt kommer två skilda specificeringar av god ekonomi att gö-
ras inom den säljinriktade idealtypen för att pröva och problematisera 
vilka mer specifika innebörder som den säljinriktade idealtypen kan in-
rymma. Det första handlar om lärosätets behov av RUC utifrån att lä-
rosätet ska bibehålla sitt ekonomiska läge. Det innebär att RUC definieras 
och legitimeras som ett medel för att klara den angivna och preciserade 
budgeten för lärosätet, en akademi, institution, enhet etc. Oavsett resultat-
enhet gäller samma allmänna krav: kostnader för samverkan ska täckas av 
dess inkomster. Specifika krav på samverkan med skola, eller med andra 
kunder inom ramen för RUC, blir endast legitima om de går att inordnas 
under det allmänna kravet. Kravet på RUC att samverkan ska täcka sina 
egna kostnader innebär att rollen som skolmyndighetens ”förlängda arm” 
blir central i ett rent ekonomiskt hänseende. Denna roll kan också vara en 
viktig premiss för att överhuvudtaget kunna legitimera skola som ett af-
färsområde för lärosätet. Den auktoritet som statliga skolmyndigheter har, 
kan innebära att skolans legitimitet som affärsområde förstärks genom att 
RUC, samverkan lärosäte – skola i ”det sociala” sanktioneras som en för 
staten viktig samarbetspart. Ett annat möjligt, och måhända kompletteran-
de, exempel på en mer specifik och legitim anledning för att skola ska eta-
bleras som ett affärsområde, är att bidra till att kompetent och för tillfället 
övertalig, och därmed kostnadsdrivande personal, vid lärosätet används 
och även kan bibehållas. De specificeringar som har gjorts ovan har påvisat 
vad kravet om en god ekonomi, i betydelsen att bibehålla lärosätets eko-
nomiska läge, kan leda till för handlanden och konsekvenser.  

Lärosätets behov av RUC kan också mer specifikt avse att vara ett medel 
i att förbättra lärosätets ekonomi. Lärosätet behöver samverkan lärosäte –  
skola, via RUC, för att kunna öka sin omsättning eller vinst. Detta kan då 
mer kräva olika specifika strategier för hur lärosätets affärsområde skola 
ska kunna öka sin marknadsandel i ”det sociala”. RUC görs till ”lärosätets 
förlängda arm” där en mer specifik kännedom om skolans verksamheter 
och vad skolan vill ha, blir till en konkurrensfördel.  

För båda exemplen här ovan blir RUC en del av lärosätet som ska till-
fredsställa lärosätets krav på en god ekonomi. Hur lärosätets uppdrag, 
perspektiv och intressen specificeras utifrån behovet av en god ekonomi, 
får stor betydelse för vad RUC a) kan och ska definiera och legitimera som 
sin verksamhetsidé, b) vad som blir möjlig behovstillfredsställelse, samt c) 
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vem eller vilkas behov som kan och ska tillfredsställas inom ramen för ett 
RUC. Till skillnad från den avnämarbejakande idealtypen blir inte diskus-
sioner om skolutveckling i sig fokus. Karaktäristiskt för den säljinriktade 
idealtypen är det är lärosätets ekonomiska ambitioner som styr exempelvis 
vilken specifik skolutvecklingsmodell som ska vägleda den säljinriktade 
idealtypens samarbete med skolan. Ju svårare att översätta ett åtagande i 
form av en uppdragsutbildning, skolutvecklingsinsats etc. i ekonomiska 
kostnader och intäkter, desto större marginaler behövs troligtvis för att 
kunna vara säker på att lärosätets ekonomiska krav uppfylls. Med den 
säljinriktade idealtypen eftersträvas således en konkretisering av behov och 
behovskrav samt behovstillfredsställelse. Det behöver göras för att kunna 
förutsäga hur kommande kostnader för samverkan förhåller sig till de in-
täkter som genereras. Ett förtydligande av behov, behovskrav och behovs-
tillfredsställelse som sker med den säljinriktade idealtypen vid samverkan 
skulle också kunna i sig vara en möjlighet för skolan att tydligare få syn på 
och ta ställning till vad den behöver samt hur dess behov ska kunna till-
fredsställas. Ett kartläggande av skolans behov och förslag på behovstill-
fredsställelse kan inom ramen för den säljinriktade idealtypen bli ett upp-
drag i sig, vilket kan generera ytterligare intäkter när skolans identifierade 
behov ska tillfredsställas.  

Kontentan av resonemanget ovan är att lärosätets ekonomiska situation 
och dess fokus på ekonomi, utgör ett raster för vad som uppfattas som 
möjligt och inte möjligt att göra, i ett RUC, och med ett RUC. Samma 
mängd ekonomiska resurser kan dock få olika konsekvenser beroende av 
uttolkare, uttolkningar av behov, samt hur lärosätets samverkansuppdrag 
specificeras inom ramen för en säljinriktad idealtyp.  

Handlanden där samverkan leder till att satta budgetramar hålls och 
vinsten ökar, bedöms som bättre än sådana som leder till att budget inte 
hålls och lärosätets ekonomi försämras. Genom att skolans definieras och 
legitimeras som ett affärsområde möjliggörs att samverkan med skolan blir 
en legitim företeelse för lärosätet, vilket inte annars skulle ske. En säljinrik-
tad samarbetspart kan inom ramen för en affärs- och marknadslogik öpp-
na upp för både ett intresse, vilja och engagemang på lärosätet för skolut-
veckling, skolforskning och lärarutbildning.  

I likhet med den avnämarbejakande idealtypen innebär inte heller i den-
na dealtyp någon oenighet om vad som är ett legitimt behov på allmän 
nivå. Det är taget för givet att en god ekonomi behövs. Själva legitimering-
en av lärosätets behov av en god ekonomi, Frasers första moment, är inte 
under dispyt. Det som det finns ett utrymme för oenighet och skilda ut-
tolkningar kring, är hur de ekonomiska behoven ska omsättas i konkreta 
handlanden. Den oenighet som även skulle kunna inrymmas inom denna 
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idealtyp är hur vissa ekonomiska underlag ska tolkas, hur rättvisande un-
derlagen är, vilka slutsatser som kan dras om RUC som affärsområdet på 
kort respektive lång sikt etc.  

Samverkan som medel inom ramen för den säljinriktade idealtypen be-
döms utifrån hur ändamålsenlig och effektiv den är för att bidra till att 
förbättra eller bibehålla lärosätets ekonomi. En oenighet eller kamp som 
skulle kunna uppstå mellan uttolkare om lärosätets uppdrag, intressen och 
perspektiv, är med vilka konkreta medel som arbetet för att bibehålla eller 
förbättra lärosätets ekonomi ska genomföras. Inom den säljinriktade ideal-
typen kan olika grader av ett rationellt instrumentellt och kalkylerande ses 
som nödvändiga för att de mål som satts ska uppnås. Var gränsen går för 
vad som är ett moralisk-etiskt korrekt handlande respektive inte, spelar roll 
för vilka slags konkreta insatser som lärosätet/RUC inom ramen för en 
säljinriktad samarbetspart anser ska, kan eller bör genomföra eller levere-
ra69. 

Den problematiserande idealtypen – fokus forskning 
Inom ramen för den problematiserande idealtypen uppfattas inte lärosätets 
behov som så tydligt överordnat och entydigt, som i jämförelse med den 
säljinriktade idealtypen. Den problematiserande idealtypens behovskrav på 
att. exempelvis ”Lärosätet, RUC, behöver intressera sig för skolan för att 
skolans anknytning till forskning ska förbättras”, kan uttolkas på åtmin-
stone tre sätt. En möjlig uttolkning är att det formulerade är ett önskemål 
från exempelvis skolan, professionsfackens eller skolmyndigheterna, riktat 
till lärosätet. Formuleringen skulle också kunna uttolkas mer skarpt, som 
ett krav som signalerar att lärosätet som akademisk institution har en skyl-
dighet att intressera sig för skolans anknytning till forskning. En tredje och 
sista möjlig uttolkning är att istället anta lärosätets perspektiv: med denna 
formulering uttrycks lärosätet rättighet att få intressera sig för skolans 
anknytning till forskning. Men oavsett vem som ställer krav på vem, och 
hur detta kravställande ska förstås, är behovet av forskning i fokus.  

Av RUCs grundkomponenter skolutveckling, forskning och lärarutbild-
ning blir således forskning den naturliga och överordnade fokusen. Oavsett 
                                                      
 
 
69 I avhandlingens avslutande diskussionen kommer lärosätesverksamhet, med 
utgångspunkt från kombinationen den säljinriktade och den problematiserande 
idealtypen, att ytterligare belysa och problematisera lärosätets uppdrag i förhållan-
de till krav och förväntningar i ”det sociala” (jfr Benner, Stensaker & Unemar-Öst; 
Ek, Ideland, Jönsson & Malmberg, 2014; Lundqvist & Benner, 2012; Unemar-Öst 
2009).  
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argument och motiv för behovet av forskning, förutsätts med den proble-
matiserande idealtypen att all samverkan kring forskning ska innebära 
processer med vetenskapliga förtecken. Varför och hur behovet av forsk-
ning ska förstås och tillfredsställas, kan inom ramen för den problematise-
rande idealtypen specificeras på olika sätt med grund i lärosätets uppdrag, 
intressen och perspektiv på relationen forskning–samverkan. Synen på 
forskning som värdefull för skolan, oavsett incitament, är det som legitime-
rar och definierar övergripande varför samverkan lärosäte – skola, via 
RUC, behövs enligt den problematiserande idealtypen. Det är således inte 
skolans specifika behov av forskning som utgör det överordnade behovet 
eller perspektivet som överordnat legitimerar behovet av forskning inom 
ramen för den problematiserande idealtypen. Behovet av forskning går, så 
att säga, bortom skolans behov av forskning. Forskning har ett egenvärde i 
sig, och är aldrig en, så att säga, irrelevant fråga för skolan. Däremot kan 
skolans skoljuridiska krav på att ”Utbildning ska vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet”70 ses som ett förstärkt krav på skolans 
akademisering. Detta då denna skrivning ytterligare legitimerar skolans 
behov av forskning och kunskaper från den akademiska världen. Forskning 
utgör den problematiserande idealtypens huvudfokus.  

Inom ramen för den problematiserande idealtypen går det att urskilja 
åtminstone fem olika fokus på forskning71. I likhet med olika skolutveck-
lingsmodeller skulle dessa fokus på forskning kunna ses som uttryck för 
olika forskningsmodeller som legitimerar och definierar bl. a. a) vad skolan 
behöver för slags forskning, b) för vem denna forskning ska vara till för, c) 
av vem forskningen ska utföras, samt d) valet av vetenskapliga metoder.  

De fem fokusen på forskning introduceras här nedan med syfte att påvi-
sa hur den problematiserande idealtypens fokus på forskning kan specifice-
ras och ses i förhållande till varandra. Forskning för skolan inrymmer sko-
lans behov av tillämpbar, praxisnära forskning. En sådan fokus på forsk-
ning legitimerar och definierar forskning som något som ska vara till gagn 
för skolan. Detta första fokus kan anges i polemik med forskning om sko-
lan, som då avser att hänvisa till sådan forskning som inte ses som an-
vändbar och tillämpbar för skolan. Forskning om skolan kan dock också 

                                                      
 
 
70 SFS 2010:800, 1. Kap § 5.  
71 Följande resonemang om olika fokus på forskning har hämtat inspiration från 
olika sammanhang där olika röster lyfter fram behovet av en forskning som är mer, 
med avhandlingens terminologi, ”avnämarbejakande” (se exempelvis Eklund 2010, 
2012; 2012/13 RFR 10).   
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förstås i en annan mindre värderande kontext, och då indikera sådan 
forskning som handlar om skolan utifrån ett samhälleligt och politiskt 
perspektiv, exempelvis problematiserar talet om skolan, olika skoldiskurser 
etc. Forskning om skolan kan också indikera hur forskningen ska ske, gra-
den av distans respektive närhet. Forskning i skolan anger var forskningen 
ska bedrivas, och vad för slags forskning som skolan har behov av. Forsk-
ningen kan exempelvis ske via olika etnografiska metoder, fältstudier, ob-
servationer, learning study, vilka intresserar sig för undervisningen i klass-
rummet, i ett visst skolämne etc. Forskning i skolan skulle också kunna 
inrymma vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt som skolans vardag 
behöver präglas av. Med forskning med skolan, betonas behovet av forsk-
ning som bedrivs i samarbete med skolans aktörer. Slutligen, forskning av 
skolan, implicerar skolans behov av att forskning bedrivs av de professio-
nella själva. Med det ovanstående går det att förstå att RUCs roll som 
forskningsgarant och akademins förlängda arm inom ramen för den pro-
blematiserande idealtypen, således mer specifikt kan inrymma olika sätt att 
förhålla sig till forskning och hur skolans behov av forskning ska konkreti-
seras kan ske på och tillfredsställas på olika sätt beroende av forskningsfo-
kus.  

Det kan dock bli en oenighet mellan ingående parter om vad som inryms 
inom vilken kategori av forskningsfokus. Det kan vara så att själva distink-
tionen mellan exempelvis forskning för, och forskning om, är en källa för 
dispyt. Det som ett lärosäte, med RUC som sin förlängda arm, legitimerar 
och definierar som ’forskning för’, kan istället uppfattas av skolsamarbets-
parten som ’forskning om’. Skolan anser den inte som relevant för skolan 
medan lärosätet är av en annan åsikt. Distinktionen mellan forskning för 
och forskning om, skulle också kunna uppfattas förringa en viss typ av 
forskning. En ytterligare källa för dispyt inom den problematiserande ide-
altypen kan vara hur vetenskaplig kvalitet ska uttolkas och vad som är 
tillräcklig vetenskaplig kvalitet för sådan forskning som skolan behöver, 
huruvida man kan komma överens om vad skolan behöver för forskning. 
Dessa sorters dispyter kräver sannolikt en viss auktoritet och kunskap om 
lärosäte och akademi för att kunna verka inom ramen för den problemati-
serande idealtypens logik.  

Så länge skolan inte ifrågasätter procedurerna för hur det egna behovet 
av forskningsanknytning legitimeras och definieras, kan samverkan lärosä-
te – skola inom ramen för den problematiserande idealtypen till synes ske 
på skolans villkor. Ju mer specifikt behovskraven formuleras inom denna 
idealtyp, desto tydligare blir emellertid lärosätets uppdrag, perspektiv och 
intressen, som det överordnade för att legitimera och definiera vad sam-
verkan lärosäte – skola ska innebära och vad skolan behöver. Inom ramen 
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för den problematiserande idealtypen kan valet av forskningsfokus innebä-
ra att delaktigheten och inflytandet inför, under och efter forskningspro-
cessen kan se olika ut. Skolan som aktör kan i varierande grad inom ramen 
för den problematiserande idealtypen ges rätten att formulera mer specifika 
behovskrav, både vad den behöver för forskning och hur forskningsproces-
sen skulle kunna gå till. Men om skolans röst ska hörsammas krävs att den 
iklär sig någon form av akademisk-vetenskaplig språkdräkt och tänkesätt 
som fungerar i det sammanhang som skolan och lärosätet samverkar inom. 

Den förtroendeskapande idealtypen – fokus samverkan 
Med den förtroendeskapande idealtypen läggs stor fokus på samverkans-
processen. Att samverkan mellan lärosäte och skola behövs, tas för givet. 
Vad samverkan mellan lärosäte och skola avser att generera, förutom ökat 
förtroende mellan involverade parter, blir endast av intresse förutsatt att 
samverkansprocesserna i sig har skett på ett sätt som inryms i idealtypen. 
Inom ramen för den förtroendeskapande idealtypen definieras samverkan 
som någonting som ska skapas mellan parterna. Med det betonas att sam-
verkan är ett resultat av ett gemensamt handlande som skapas här och nu i 
ett ”mellanrum”, där varken lärosäte eller skola ska inneha tolkningsföre-
trädet. De gemensamma behoven för lärosäte och skola ska skapas i detta 
”mellanrum”72.  

Inom ramen för denna förtroendeskapande idealtyp kan detta ”mellan-
rumsskapande” och de gemensamma behoven specificeras på åtminstone 
två sätt. Det ena innebär att genomföra samverkansprocesser mellan läro-
säte och skola som utgår från jämlikhet; att förhålla sig till skola och läro-
säte som om de vore jämbördiga parter73. Lärosäte och skola behöver han-
teras som om de vore jämbördiga parter för att en samverkan ska kunna 
komma till stånd. Detta förhållningssätt till samverkan kan förstås som en 
reaktion mot, eller gottgörelse för, en verklighet där samverkan lärosäte – 
skola vanligtvis innebär att det är lärosätets uppdrag, intressen och per-
spektiv som legitimerar och definierar relationen lärosäte – skola. Samver-
kan, som om skola och lärosäte vore jämbördiga parter, tar utgångspunkt i 

                                                      
 
 
72 Detta resonemang om dialog och mellanrum har hämtat inspiration från Moira 
von Wright om en relationell respektive en punktuell människosyn (von Wright 
2000). Annan litteratur som exempelvis fokuserar mellanrummet i mänskliga mö-
ten är Säljö och ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2014).  
73 Ett liknande resonemang förs i Dahlstedts (2009) Det partnerskapande samhäl-
let.  
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att de skillnader som finns mellan skola och lärosäte i auktoritet och do-
minans, kan överbryggas genom att involverade parter förhåller sig till 
varandra som i grunden lika men ändå olika. Med lika avses i bemärkelsen 
jämlikar. Med olika avses utifrån dess särart vilken åskådliggörs genom 
skilda uppdrag, intressen och perspektiv.  

Allt som skapas i samverkan lärosäte – skola inom ramen för den för-
troendeskapande idealtypen ska kunna definieras och legitimeras som det 
gemensamma, som de gemensamma behoven och lösningarna. Det implice-
rar att involverade parter har ett gemensamt ansvar för, och rätt till delak-
tighet i, samverkansprocesserna samt till det som genereras. Det som då 
skapas kan uppfattas bli någonting som inte ska, bör eller kan ifrågasättas 
i efterhand av den ena parten gentemot den andra.  

Den faktiska ojämlikhet och de uttolkningskamper mellan parterna som 
finns, blir en icke-fråga i samverkan inom ramen för den förtroendeska-
pande idealtypen. Istället eftersträvas en konsensus mellan involverade 
parter som kan innebära samverkansprocesser präglade av ständiga kom-
promisser. Detta sker för att ingen av parterna ska behöva uppleva sig 
ifrågasatt eller bortprioriterad, dvs. underordnad den andra. Eventuell 
oenighet kan då tänkas ta sig andra uttryck, komma till uttryck i andra 
sammanhang eller senare i samverkansprocessen. Om oenighet uppkom-
mer, blir en ny samverkansprocess en logisk lösning för att bibehålla en 
förtroendeskapande relation mellan lärosäte och skola.  

Ett andra sätt att specificera det ”mellanrumsskapande” som den förtro-
endeskapande idealtypen vill få till mellan lärosäte och skola, är att utgå 
från kravet på att lärosäte och skola behöver bli mer jämbördiga med var-
andra. Lärosäte och skola behöver då en bättre samverkan med varandra 
för att de ska kunna bli mer jämbördiga parter. Till skillnad från det första 
sättet att specificera samverkan och gemensamma behov på, innebär detta 
andra sätt en utgångspunkt i att det finns en ojämlikhet och uttolknings-
kamper mellan lärosäte och skola. Det kan då bli viktigt inom den förtro-
endeskapande idealtypen att överväga vilka mer specifika aktörer som ska 
företräda lärosäte respektive skola. Valet av representanter som ska defini-
era och legitimera de gemensamma behoven kan problematiseras utifrån 
hur sammansättningen eventuellt ökar jämlikheten eller minska uttolk-
ningskamperna mellan lärosäte och skola. Om strävan är en minskad 
ojämlikhet väljs representanter som kan agera så jämbördigt som möjligt 
med varandra och som även vill ändra relationen så att den blir mer jäm-
bördig. Men vad som konkret kännetecknar jämbördighet kan inom den 
förtroendeskapande idealtypen vara en källa till dispyt; vad händer om 
parternas teoretiska definition av jämbördighet skiljer sig åt, ju mer den 
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konkretiseras eller kommer till uttryck i det gemensamma mötet? Vad ska 
jämbördighet i praktiken innebära och hur syns den?  

Är strävan att minska uttolkningskamperna här och nu eller bibehålla 
konsensus så kan det åtminstone på kort sikt vara lockande att välja en 
sammansättning av samverkansföreträdare där en tydlig under- och över-
ordning redan existerar och även företrädare som inte vill, kan eller upp-
fattar att rådande under- och överordning behöver ändras på. Förtroende-
skapandet sker under premisserna att rådande maktstruktur bibehålls.  

RUC kan inom ramen för den förtroendeskapande idealtypen uttolkas 
som en neutral medlare eller arena för de samverkande parterna skola och 
lärosäte. RUC kan även uttolkas vara den neutrala men samtidigt välvilliga 
lärosätesföreträdaren, som vill ingå i ett samarbete med skolan på lika 
villkor, där de gemensamma behoven ska legitimeras och definieras i mötet 
med skolan.  

Gemensamt för de båda sätten av ”mellanrumsskapande” inom ramen 
för den förtroendeskapande idealtypen, är fokusen på samverkan som pro-
cess som grunden för att en bra eller bättre relation mellan lärosäte och 
skola ska kunna komma till stånd. Risken som finns är att om parterna 
inte vill se varandra som jämlikar, inte känner förtroende för den andra 
eller inte ställer upp på en samverkansprocess som handlar om att behov 
skapas gemensamt eller på samverkansprocesserna förutsättningar, att all 
kraft behöver läggas på att skapa tillit och vilja att mötas. Vad samverkan 
ska leda till blir av än mer underordnad betydelse, vilket innebär en för-
skjutning i idealtypsmodellen än mera mot samverkan som mål i sig och 
process. Om inte medverkande parter vill inrymmas inom den förtroende-
skapande idealtypen där denna förskjutning innebär ett än mer överordnat 
fokus på samverkan i sig, kan det leda till att viljan att mötas minskar 
ännu mer. Lösningen inom ramen för den förtroendeskapande idealtypen 
är att tillhandahålla ännu fler förtroendeskapande processer i sig, att beto-
na behovet av förtroende för varandra. Det kan ske på ett idealt och värde-
rande sätt, men utan att varken skola eller lärosäte upplever att någons 
perspektiv, intressen eller uppdrag betonas framför den andres. Samverkan 
i sig är det som kan upphöjas utan att relateras till det sammanhang och 
verklighet som samverkande parter finns inom. 

Den regionstärkande idealtypen – fokus tillväxt 
Till skillnad från den förtroendeskapande idealtypen, tillskrivs gemensam-
ma behov och samverkan andra innebörder inom ramen för den region-
stärkande idealtypen. Den formella dimensionen vid samverkan blir exem-
pelvis viktigare inom ramen för den regionstärkande idealtypen än inom 
den förtroendeskapande idealtypen. Med den regionstärkande idealtypen 
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tas de enskilda behoven med in i samverkan med andra parter, där för-
handling och kompromiss sker om definitionen av de gemensamma beho-
ven och hur de ska tillfredsställas. ”Mellanrummet” inom ramen för den 
regionstärkande idealtypen blir då en plats som samverkande parter bidrar 
in till och som sedan förhandlas om. Resultatet av definitionen och legiti-
meringen av behov i detta mellanrum, blir de ”gemensamma behoven” och 
olika ställningstaganden och beslut om hur dessa ska tillfredsställas.  

Här blir samverkan i syfte att leda till en ”stark region” viktig. Detta 
kan nås på olika sätt, men oavsett förfaringssätt förutsätter deltagande från 
lärosätet att lärosätets samverkansuppdrag med omgivande samhälle legi-
timerar och definierar skolan som en viktig samarbetspart för lärosätet.  

Samverkan får legitimitet beroende på hur väl de gemensamma behoven 
och deras tillfredsställelse förväntas kunna leda till en ”stark region”, i 
bemärkelsen ökad tillväxt. I allmän bemärkelse ses skola och lärosäte som 
lika betydelsefulla parter i denna samverkan för en ”stark region”. En för-
utsättning för samverkan inom ramen för den regionstärkande idealtypen 
är att det finns parter som ser en ”win-win”-situation med att samarbeta 
med varandra. Observera dock att inom ramen för den regionstärkande 
idealtypen kan ”win-win” innefatta såväl mjuka som hårda värden. Ett sätt 
att specificera tillväxt kan vara med hållbar tillväxt, som framhåller vikten 
av att tillväxt mäts och formuleras i mer än ekonomiska värden74 Beroende 
av uttolkare, situation och sammanhang kan behovet av tillväxt även bli 
allt mer specifikt och avgränsas till en slags tillväxt, t. ex. den ekonomiska, 
kulturella eller sociala tillväxten. Till skillnad från den säljinriktade ideal-
typen, får inte ekonomin här ett egenvärde i sig inom ramen för den regi-

                                                      
 
 
74 Ett exempel på en diskussion där ekonomisk tillväxt blir sammankopplat med 
regional utveckling och samverkan, se Ionescu (2013). Fokusen på tillväxt utifrån 
den regionstärkande idealtypen öppnar dock upp för en bredare syn på tillväxt, 
vilken kan specificeras med ekonomiska värden men även med sociala och miljö-
mässiga värden. På hemsidan för den statliga myndigheten Tillväxtverket används 
termen ”hållbar tillväxt” 
(http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/omtillvaxtverket/uppdragochorganisation
/varsynpatillvaxt.4.5a5c099513972cd7fea31f41.html). I exempelvis Borglund, De 
Geer, & Sweet (2012) diskuteras och beskrivs Corporate social responsibility, CSR, 
vilket kan uppfattas som ett sätt att vidga tillväxtbegreppet genom att betona före-
tagens ansvar som går utöver det ekonomiska. CSR översatt till en regionstärkande 
idealtyp innebär en specificering av tillväxt, med hänvisning även till en samarbets-
parts sociala och miljömässiga ansvar. Inom ramen för den regionstärkande ideal-
typen behöver inte den ekonomiska tillväxten utgöra det överordnade värdet, och 
därmed måttet på tillväxt.  
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onstärkande samarbetsparten. Om tillväxt blir synonymt med ekonomisk 
tillväxt, då bedöms den i förhållande till dess betydelse för att skapa en 
”stark region” eller för att ytterligare stärka den. Det innebär dock en för-
skjutning inom ramen för den regionstärkande idealtypen åt den säljinrik-
tade idealtypen när tillväxt specificeras till någonting överordnat ekono-
miskt.  

Vidare kan fokus på tillväxt inom ramen för den regionstärkande ideal-
typen brytas ner i åtminstone tre varianter, vilka möjliggör skilda innebör-
der eller konsekvenser för exempelvis hur regionens roll och samverkan 
lärosäte – skola hanteras, samt vilka som blir de överordnade parterna i 
samverkan lärosäte – skola. För oavsett vilken definition av tillväxt som 
används för att legitimera samverkan eller som samverkan ska generera för 
att skapa en ”stark region”, vem ska ta eller ges rätten att legitimera och 
definiera tillväxt, behovet av samverkan, behovet av RUC etc.? 

Ett sätt att definiera och legitimera hur tillväxt ska skapas, är att göra 
det till en angelägenhet för de dominerande parterna och av de domineran-
de parterna i regionen. Utifrån denna variant inom den regionstärkande 
idealtypen ses det som avgörande att det de facto är de dominerande, star-
ka, parterna som också är med i och bidrar i samarbetet om en ”stark re-
gion”. Regionen kan i stort vara överens om, eller i alla fall inte motsätta 
sig, synen på att tillväxt i regionen skapas bäst när lärosätet går ihop med 
de dominerande, starka, parterna i regionen. En källa till dispyt kan dock 
vara vem som kan och ska ta sig rätten att definiera och legitimera vilka 
parter i regionen som ska vara med, dvs. vilken som i detta sammanhang 
ska vara den överordnade parten med legitimiteten att välja ut övriga par-
ter. Initiativet för att skapa ett samarbete mellan de dominerande parterna 
i regionen, kan komma såväl från lärosäte, skola, näringsliv etc.  

En annan källa till dispyt i detta sammanhang är vad som legitimerar 
och kvalificerar någon part som stark eller dominerande i regionen: starka 
parter, men för vilken slags tillväxt? En sådan fråga föranleder också en 
uttolkningsstrid om hur tillväxt ska förstås och definieras samt vad som för 
regionen innefattas i behovet av tillväxt. Själva behovet av tillväxt, är inom 
ramen för den regionstärkande idealtypen legitimerad och inte ifrågasatt. 
Det som ifrågasätts och strids om är vad för slags tillväxt som samverkan 
mellan de starka parterna i regionen ska leda till samt hur det ska tillfreds-
ställas. Vinnarna i dessa strider möjliggör och begränsar utrymmet för vad 
som kan och ska legitimeras som de gemensamma behoven.  

Att nå till det gemensamma intresset om en ”stark region” kan innebära 
att de gemensamma behoven konstrueras utifrån kommunernas storlek och 
ekonomiska resurser. De gemensamma behoven definieras då främst av de 
kommuner som har störst potential och makt att kunna bidra att till att 
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stärka den region som den och det samverkande lärosätet ifråga ingår i. En 
konsekvens som detta kan få är att de kommuner som inte deltar i behovs-
tolkningens definitions- respektive legitimeringsmoment inte identifierar sig 
med de gemensamma behov som andra parter har kommit fram till och 
därmed inte vill vara med. Däremot kan samma kommuner på ett allmänt 
plan ställa upp på att ”regionen behöver stärkas”. Men inom ramen för 
den regionstärkande idealtypen blir dock inte samverkan lärosäte – skola 
avhängigt huruvida alla kommuner i regionen deltar eller inte, utan snarare 
om de parter som ska samverka med varandra bedömer att de tillsammans 
kan skapa gemensamma ”win-win”-situationer och med det en ”stark 
region” mer allmänt sett.  

En annan variant för att definiera och legitimera hur tillväxt ska skapas, 
är att hänvisa till tillväxt som en angelägenhet som ska ske av de domine-
rande parterna i regionen för hela regionens bästa. Inom ramen för den 
regionstärkande idealtypen förutsätter dock intresset för hela regionens 
bästa, att ingående parter bedömer att detta är till fördel för dem, att den 
tillväxt som de bidrar med i regionen också ger dem någonting tillbaka, 
inte bara av de parter som de ingår direkt samverkan med, utan också av 
de underordnade parterna i regionen vilka också har nytta av att de domi-
nerande parterna i regionen samarbetar och skapar tillväxt. Med denna 
andra variant specificeras således ”win-win” till att bli en ”win-win-win”-
situation för de redan dominerande parterna som samverkar med varandra 
i regionen. Liknande resonemang som fördes om första varianten kan föras 
även för denna andra variant. Det innebär att de underordnade parterna 
kan bidra till den allmänna legitimeringen av behovet av en ”stark region” 
och behovet av tillväxt. Själva definitionsarbetet rörande vad en stark regi-
on och tillväxt mer specifikt ska innebära och nås, blir något de domine-
rande parterna tar hand om. En risk kan även här finnas att ju mer speci-
fikt behoven och behovskraven definieras desto större oenighet kan skapas 
inte bara inom den dominerande gruppen, utan mellan den dominerande 
gruppen och den underordnade gruppen. De specificeringar som görs kan 
innebära krav på även de svagare parternas direkta eller indirekta medver-
kan i det arbete som den dominerande gruppen har beslutat om behövs 
med målet om en ”stark region”.  

Den tredje varianten är att definiera och legitimera tillväxt som skapad 
av alla parter i regionen för alla parters bästa. Med det betonas att tillväxt 
är en angelägenhet för hela regionen, ska ske av hela regionen och vara till 
gagn för hela regionen. Denna tredje variant implicerar även fortfarande 
stridigheter mellan ingående parter, om vem eller vilka parter som ska ges 
och ta tolkningsföreträdet, och vilka parter som ska få mer underordnade 
och passiva roller. Denna tredje variant inom ramen för den regionstär-
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kande idealtypen innebär att principen dominans i form av makt, storlek 
och styrka inte längre kan vara en överordnad legitim princip för att beslu-
ta om vilka som ska vara med i vilka frågor och i vilka skeden när de ge-
mensamma behoven ska legitimeras, definieras och tillfredsställas.  

Med ovanstående varianter impliceras behovet av en ”stark region” och 
behovet av tillväxt i mångt och mycket med att förstå region som syno-
nymt med länsgräns. Den regionstärkande idealtypen inrymmer dock möj-
ligheten att även definiera region som en önskvärd eller existerande RUC-
region. Regionen definieras och legitimeras via de som på något samarbe-
tar med RUC eller träffas via RUC. En ”stark region” begränsas då inte av 
de länsmässiga gränserna, inte heller utgör länsgränserna utgångspunkten 
för vilka som kan, ska eller bör samverka med varandra. Incitamenten för, 
som resultatet i form av, ”tillväxt” kan istället öppna upp för tillväxt för-
stådd mer som en intern och individualiserad angelägenhet för berörda 
parter. 

Sammanfattande analys 
Detta kapitel har belyst en idealtypsmodell utifrån två övergripande rela-
tioner för hur idealtyperna kan förstås i förhållande till varandra. Den ena 
relationen handlar om vems perspektiv, uppdrag och intressen som får den 
överordnade legitimiteten att motivera behovet av samverkan: lärosätets 
respektive skolans. Den andra relationen handlar om vad som överordnat 
legitimerar varför samverkan behövs: samverkan som mål/process respek-
tive som medel/produkt. Inom ramen för den avnämarbejakande idealty-
pens legitimeras och definieras samverkan både som mål/process och me-
del/produkt. Samverkan blir då legitimerad och definierad utifrån skolans 
uppdrag, perspektiv och intressen. Inom ramen för den förtroendeskapan-
de och den regionstärkande idealtypen legitimeras och definieras samver-
kan med hänvisning till lärosätets och skolans uppdrag, perspektiv och 
intressen. Till skillnad från den regionstärkande idealtypen, betonas med 
den förtroendeskapande idealtypen samverkan som process och som ett 
viktigt mål i sig. Inom ramen för den regionstärkande idealtypen betonas 
istället resultatet av samverkan, dvs. samverkan som medel och produkt. 
Med den problematiserande idealtypen och den säljinriktade idealtypen 
legitimeras och definieras samverkan utifrån lärosätets uppdrag, perspektiv 
och intressen. I likhet med den regionstärkande idealtypen, betonas även 
med den säljinriktade idealtypen samverkan som medel och produkt. Den 
problematiserande idealtypen innebär i likhet med den förtroendeskapande 
idealtypen att samverkan som process och mål i sig understryks.  

Utifrån den föreslagna idealtypsmodellen, prövas sedan vilka möjliga in-
nebörder, och med det konsekvenser, som kan inrymmas inom ramen för 
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varje idealtyp när dess innehåll preciseras, dvs. när de allmänna behoven 
och behovskraven formuleras allt mer specifikt. Med en specificering av 
möjliga innebörder för den avnämarbejakande idealtypen, urskiljs olika 
sätt att motivera och hantera skolutveckling och ”elevernas bästa”. Detta 
får både direkt och indirekt olika konsekvenser för vem eller vilka som 
definieras och legitimeras, dvs. erkänns, som garanten för skolutveckling, 
och/eller görs till de ”självklara” företrädarna för avnämarna.  

Med den säljinriktade idealtypen impliceras de ekonomiska värdenas be-
tydelse som incitament och pådrivare för samverkan. Utgångspunkten tas i 
lärosätets behov av en bibehållen eller förbättrad ekonomi.  

Med den problematiserande idealtypen specificeras skilda definitioner av 
vad för slags forskning som skolan behöver. I detta kapitel har ett sådant 
resonemang skett genom att göra en skillnad i innebörd mellan forskning 
för, om, i, med respektive av skolan. Vad som ska specificeras som exem-
pel på forskning för respektive forskning om, kan i sig bli föremål för dis-
pyt mellan olika uttolkare som framhåller RUCs betydelse som forsknings-
garant utifrån den problematiserande idealtypen. Uttolkningar om vad 
forskning ska vara och vara till för vid ett lärosäte, och skolans kunskap 
och erfarenhet av den aktuella akademiska miljön och koder, skapar till-
sammans vad samverkan kan bli inom ramen för den problematiserande 
idealtypen.  

Betoningen på jämlikhet i mötet mellan skola och lärosäte inom ramen 
för den förtroendeskapande idealtypen har i kapitlet specificerats på två 
olika sätt. Att förhålla sig till samverkan som om ingående parter är jämli-
kar respektive att de är jämlikar, får olika konsekvenser för hur frågan om 
maktförhållandet mellan skola och lärosäte kan hanteras och leder till att 
förtroende mellan nämnda parter skapas via RUC.  

Slutligen, inom ramen för den regionstärkande samarbetsparten specifi-
ceras olika sätt att skapa en ”stark region” för ökad tillväxt. I likhet med 
den avnämarbejakande idealtypen riktas fokus på vems röster som får 
höras och vems tillväxt som impliceras. Den regionstärkande idealtypen 
öppnar upp både för att specificera tillväxt i form av en hållbar tillväxt, 
men också som möjlig att definiera mer avgränsat i exempelvis termer av 
ekonomisk tillväxt. Med det sist nämnda sättet att definiera och legitimera 
tillväxt på, görs en förskjutning inom den regionstärkande idealtypen mot 
den säljinriktade idealtypens tonvikt på ekonomiska värden.  

Genom de olika möjliga förskjutningar som kan göras inom en idealtyp 
när dess innebörder specificeras, kan vissa kombinationer av idealtyper ses 
som mer förenliga med varandra än andra. De specificeringar som görs kan 
innebära att idealtypernas skillnader förtydligas. Det kan då bli tydligare 
att idealtyperna baseras på skilda värden, vilka i grunden är oförenliga 
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med varandra. Med idealtypsmodellen och efterkommande specificeringar 
av var och en av idealtyperna, impliceras även att samtliga idealtyper skulle 
kunna kombineras med varandra och tillsammans uppfattas ge uttryck för 
en ”logisk” och sammanhållen legitimitet för behovet av RUC, behovet av 
samverkan etc. Om ambitionen är att bli överens i någon bemärkelse och 
att få till stånd ett RUC, en samverkan etc., då handlar själva kampen mer 
om, i RUCs namn, att få makten att legitimera och definiera den överord-
nade logiken, för samverkan. Med det innefattas även tolkningsföreträdet 
att få bestämma vilka specificeringar som ska göras och antas även utifrån 
andra (underordnade) värden, rörande en fråga.  

Betydelse för fortsatt avhandling 
Sättet att reflektera kring vad idealtyperna mer specifikt kan inrymma, har 
inneburit ett prövande som exemplifierar hur idealtyperna som analytiska 
verktyg kan användas var och en för sig. En idealtyp innebär ett specifikt 
raster på avhandlingens undersökningsobjekt RUC. Beroende på hur ideal-
typerna kommer till uttryck mer specifikt respektive av vilka parter, kan 
skillnader i uttolkningar både förtydligas som dämpas.  

Samtliga idealtyper går att applicera på grupp- och organisationsnivå 
men ses komma till uttryck via individer som formellt eller informellt före-
träder en grupp eller organisation. En institution, den nationella nivåns 
uttolkningar etc. ses som skapade av olika parter i form av grupper och 
organisationer. Dessa företräds till syvende och sist av individer som är 
präglade av de sammanhang som hen har befunnit sig inom eller finns 
inom.  

Detta kapitel har också implicerat hur vissa områden eller aspekter av 
RUC har varit lättare att fördjupa och problematisera utifrån en idealtyp 
men inte utifrån en annan. Det innebär naturligtvis inte att en belysning av 
ekonomi inte kan göras utifrån den förtroendeskapande idealtypen, eller 
att skolutveckling inte hanteras utifrån den säljinriktade eller förtroende-
skapande idealtypen. Ovanstående resonemang har snarare indikerat att 
vissa idealtyper har varit mer naturliga att använda som analytiska verktyg 
för att öppna upp för en fortsatt diskussion om ett område, vilket senare 
mer systematiskt också kan behandlas utifrån övriga idealtyper.  
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KAPITEL 8 

En förklarande förståelse av RUC  
I och med kartläggningen av RUC i statliga texter, kapitel 4, presenterades 
den statliga rösten om, och skildringen av, RUC som företeelse. Denna röst 
inbegrep olika uttolkningar och uttolkare, vilka legitimerar och definierar 
vad RUC behöver, respektive varför RUC behövs75. Med grund i utskrifter 
från intervjuer med RUC-företrädare vid 22 lärosäten, presenterades däref-
ter i kapitel 5 RUC som nationell företeelse senhösten 2012. RUC som 
nationell företeelse har i avhandlingen skapats genom att analysera och 
summera individers uttolkningar av, i första hand, det RUC som hen avsåg 
att företräda och berätta om. I detta kapitel kommer nu konstruerade ide-
altyper (kapitel 6), och idealtypsmodell (kapitel 7), att användas för att 
”förklarande förstå” RUC som politisk företeelse mot bakgrund av RUC 
som en tidigare officiell-politiskt sanktionerad företeelse (kapitel 4). Det är 
således den statliga skildringen av RUC som ursprungsidé och utveckling i 
”det sociala”, som blir den fond mot vilken RUC som nationell företeelse 
förklarande förstås.  

Här nedan kommer avhandlingens förklarande förståelse av RUC att 
åskådliggöras med hjälp av några sammanfattande figurer för varje tidspe-
riod. Figurerna avser att förtydliga de förskjutningar i innebörder och fo-
kus som RUC har fått över tid (1996-2012). Den första figuren RUC med 
utgångspunkt från lärarutbildning som gemensamt behov, avser att över-
gripande belysa den fokus och de innebörder som RUC som samarbetspart 
legitimeras och definieras med vid olika tidpunkter under RUCs historia. 
Med hjälp av den andra figuren, Överordnade idealtyper för 1996-2001, 
identifieras olika idealtypskombinationer, vilka har legitimerat och definie-
rat RUC som nationell företeelse över tid. Tidsindelningarna som görs ska 
ej ses som absoluta. Ambitionen har snarare varit att, med tidsindelningar-
na som riktmärken, påvisa att RUC som nationell företeelse kan förstås 
mot bakgrund av åtminstone fyra överordnade idealtypskombinationer.  

                                                      
 
 
75 De statliga texterna har i avhandlingen antagits ge uttryck för auktoritativa ut-
tolkningar om vad RUC kan, vill och ska vara, och som RUCs aktörer, parter, 
uttolkare etc. direkt eller indirekt förhåller sig till i ”det sociala”. Det uttrycks 
genom en orientering mot eller ifrån värden och logiker, vilka har identifierats av 
mig i statliga texter om RUC (texten – i – samhället). De statliga texterna har också 
antagits kunna belysa specifika sammanhang och tidpunkter som fått betydelse för 
vad RUC ska, bör och kan vara inom ramen för ”det sociala” (samhället – i – tex-
ten). 
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Med utgångspunkt i det förtroendeskapande och avnämarbeja-
kande  
Under perioden 1996-2001, konstrueras RUC som en neutral och positiv 
mötesplats för lärarutbildning, skola och forskning. Innebörder av skolut-
veckling och forskning förstås i nära förhållande till, eller överlappande 
med, de förväntningar och innebörder som inryms i statliga texter om RUC 
i förhållande till lärarutbildning. Figuren här nedan avser att illustrera 
RUCs utgångspunkt på området lärarutbildning, vilken överlappar och 
inrymmer områdena forskning och skolutveckling. Dessa tre områden ses 
som en gemensam angelägenhet för lärosäte och skola. Det streckade i 
figuren avser det som RUC förväntas syssla med.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4. RUC med utgångspunkt från lärarutbildning som gemensamt behov. 

 

Under dessa inledande år (1996-2001) när RUC etableras som en officiell-
politisk lösning på lärarutbildningens och skolans behov, är det möjligt att 
identifiera formuleringar och innebörder i de analyserade texterna som 
hänvisar till samtliga idealtyper. De idealtyper som kan uppfattas tydligast 
är den förtroendeskapande och den avnämarbejakande idealtypen. Den 
problematiserande idealtypen blir definierad och legitimerad i förhållande 
till de två nyss nämnda. Vissa idealtypiska drag från den regionstärkande 
respektive säljinriktade idealtypen går att skönja. Som allra tydligast kan 
denna identifiering av idealtyper uppfattas i den inledande texten om regi-
onala utvecklingscentra (Ds 1996:16, bilaga 3). Texten formulerades i 
samband med översynen inför den kommande lärarutbildningsreformen 
2001.  

Med 1997 års regleringsbrev för universitet och högskolor blir RUC i 
”det sociala” en officiell-politisk företeelse, formellt knuten till lärarutbild-
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ningsreformen och därmed lärarutbildningens behov. Denna inledande 
period handlar, utifrån en behovstolkningens politik, om att övergripande 
definiera och legitimera vad RUC behöver respektive behövs för, dvs. vil-
ken eller vilka funktioner som RUC ska fylla. Under denna inledande peri-
od tolkar jag att behovet av RUC motiveras, främst via skolutveckling och 
lärarutbildningsområdet, utifrån den avnämarbejakande idealtypen och 
den förtroendeskapande idealtypen. Dessa två kan förstås verka i symbios. 
Med den avnämarbejakande idealtypen legitimeras och definieras de pro-
blem som RUC ska lösa. Med den förtroendeskapande idealtypen under-
stryks vilka värden denna samverkan ska genomsyras av för att kunna 
komma tillrätta med skolans och lärosätets, specifikt lärarutbildningens, 
behov. Samverkansprocessen blir viktig.  

I texterna för denna inledande period finns en uttalad hållning att av-
nämarnas behov, dvs. skolans, bättre behöver bejakas och tillfredsställas. 
Det sker utifrån synen på skolan som en jämbördig part till lärosätet be-
träffande lärarutbildningen. Skolutveckling, i dess vida bemärkelse, på den 
regionala nivån blir då ett sätt att lösa det vakuum som har uppstått mel-
lan den nationella och den lokala nivåns styrning av skolan.  

Med den nationella lägesbilden 1999 indikeras att RUC med ambitionen 
att vara den förtroendeskapande samarbetsparten, mera sällan överens-
stämmer med verkligheten. Jämbördigheten saknas, och då framför allt 
skolans röst och nyttan med att samarbeta om lärarutbildningen. Med 
lägesbilden förstärks behovet av RUC som den avnämarbejakande samar-
betsparten. Med de statliga lägesrapporterna år 1999 och 2009, förstärks 
RUCs legitima roll som en avnämarbejakande samarbetspart, t. ex. genom 
att bl. a. arbeta med frågan om ”Hur skall skolan påverka lärarutbildning-
en?”. RUC görs till en aktör i ”det sociala” som ska bidra till att förändra 
den ojämlikhet som anses råda mellan lärosäte och skola om lärarutbild-
ningens innehåll och form. Med lärarutbildning innefattas då forskning 
och skolutveckling i vid bemärkelse.  

Under denna inledande period uppfattar jag att det gemensamma regio-
nala ansvaret för lärarutbildningen som betonas, identifierar behovet av en 
arena på den regionala nivån, vilken kan länka samman de lokala samtalen 
om skolan med de statliga. Det regionala för RUC under denna inledande 
nivå, hänvisar främst till den regionala skolutvecklingsnivån. RUC kon-
strueras framför allt som en förutsättning, en del i processen för ett gemen-
samt regionalt ansvar för lärarutbildningen. RUC får eller förväntas inte ta 
något huvudsakligt ansvar för att regionen i sig ska stärkas via bättre skola 
och lärarutbildning. Det regionala för RUC utgår således mer från en skol-
institutionell logik än en tillväxtlogik (i den bemärkelse som jag särskiljer 
dessa logiker i konstruerade idealtyper). De regionstärkande idealtypiska 
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dragen blir mer framträdande i talet om lärarutbildning som en regional 
angelägenhet, när lärarutbildningen beskrivs som ett gemensamt och regi-
onalt ansvarstagande. Vid de tillfällen då den regionstärkande idealtypens 
karaktäristik kan skönjas i texterna, innebär det en positionering inom 
denna idealtyp, i riktning mot den avnämarbejakande och den förtroende-
skapande idealtypen.  

Kännetecknande för de inledande åren av RUC som officiell-politisk fö-
reteelse är således betoningen på RUC som den avnämarbejakande och 
förtroendeskapande samarbetsparten: 

 
 Samverkan som mål & för process 

 
 

Skolans 
uppdrag, 
perspektiv 
& intressen 

 
Den avnämar-
bejakande 
 

Den 
förtroendeskapande 

Den 
problematiserande 

Lärosätets 
uppdrag, 
perspektiv 
& intressen Den regionstärkande Den säljinriktade 

  
Samverkan som medel & för produkt 

 

Figur 5. Kännetecknande idealtypskombination för RUC 1996-2001.  

 

De inledande skrivningarna om RUC som idé öppnar dock upp för att 
kunna legitimera och definiera RUC som den problematiserande samar-
betsparten, i bemärkelsen en samarbetspart som förväntas framhålla forsk-
ning för, i och av skolan. RUCs betydelse för at utveckla ”reflekterande 
praktiker” respektive lärarutbildning kan förstås i förhållande till RUCs 
skolutvecklande, i bemärkelsen, avnämarbejakande roll. Den för RUC 
centrala benämningen ”den reflekterande praktikern” uppfattar jag dock 
innebär en tonvikt under denna inledande period på den avnämarbejakan-
de idealtypen. RUC som idé legitimeras och definieras framför allt till för-
mån för skolan. Lärarutbildningen blir ett medel för att skapa en bättre 
skola. Den problematiserande idealtypen framträder som den underordna-
de idealtypen, i förhållande övriga två nämnda idealtyper, för att legitimera 
och definiera behovet av RUC. De värden, aktörer och behov som inryms 
med den problematiserande kommer inte till uttryck på ett sådant domine-
rande och specifikt sätt att ett polemiskt samspel med den avnämarbeja-
kande idealtypens innebörder blir synligt i de lästa statliga texterna.  

År 2001 träder beslutet om en ny lärarutbildning i kraft och med den in-
förs också kravet på ett särskilt organ till lärarutbildning, vars syfte bl.a. 
var att stärka utbildningens forskningsanknytning. RUC ses i detta sam-
manhang som en sådan mötesplats där diskussioner om lärarutbildning, 
skolutveckling och forskning kan föras. Denna förväntan öppnar upp för 
att tydligare kunna legitimera RUC som en problematiserande samarbets-
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part, dvs. med bland annat större legitimitet att kunna definiera RUC ut-
ifrån lärosätets uppdrag, perspektiv och intressen. Utifrån RUCs framväxt 
via reformeringen för en ny lärarutbildning med ett särskilt organ, möjlig-
görs en RUC-legitimitet med större betoning på en akademisk logik än 
tidigare. 

Ökad legitimitet för det regionstärkande och problematiserande 
Under de nästkommande åren (2002-2006) tolkar jag att RUC som förete-
else i de statliga texterna fortfarande domineras av den avnämarbejakande 
idealtypen. RUCs betydelse för relationen mellan lärosäte och skola respek-
tive fokus på samverkan i sig, blir under denna period allt mindre synlig. 
Istället börjar nu en förskjutning ske mot att allt mer ta för givet att RUC 
som samarbetspart innehar förtroendeskapande kvaliteter. Den förtroende-
skapande idealtypens fokus på samverkan i sig blir således av allt mer un-
derordnad betydelse som argument för varför RUC behövs. Den avnämar-
bejakande idealtypen kombineras i allt högre grad med den regionstärkan-
de idealtypen, istället för med den förtroendeskapande idealtypen. Den 
avnämarbejakande idealtypen är dock fortfarande tydligt överordnad den 
regionstärkande för RUC som nationell företeelse.  

Med inrättande av MSU under år 2003 förstärks RUCs regionala roll 
som en avnämarbejakande samarbetspart. Via MSU legitimeras och defini-
eras RUC som en viktig samarbetspart till de skolor som finns i deras geo-
grafiska närhet. Det avnämarbejakande stödet kan tolkas utgå från att den 
lokala skolutvecklingen behöver en regional stödfunktion. RUC, som en 
förväntad förlängning av MSUs skolutvecklingsmodell, kan nu komma att 
bejaka en skolutveckling som övergripande hänvisar till lokalt definierade 
avnämarbehov. RUCs tydligare regionala avnämarbejakande roll, i kombi-
nation med talet om lärarutbildningen som ett regionalt ansvar med fokus 
på verksamhetsförlagd utbildning (VFU), tolkar jag ytterligare öppnar upp 
för RUC som den regionstärkande samarbetsparten.  

RUCs samarbete med MSU möjliggör att RUCs funktion också som en 
problematiserande samarbetspart kan stärkas. Det tas för givet att RUC 
med sin geografiska placering nära lärosätets forskning är synonymt med 
en akademisk miljö. RUC blir dock inte definierad och legitimerad över-
ordnad utifrån de innebörder som den problematiserade idealtypen in-
rymmer. RUC kan bäst förstås som en forskningsgarant inom ramen för en 
avnämarbejakande idealtyp. RUCs samarbete med skolan framhålls med 
hänvisning till skolans behov, vilket nödvändigtvis inte behöver samman-
falla med akademins forskningsbehov. Den avnämarbejakande idealtypen 
kan uppfattas vara en logisk kombination med den problematiserande, 
genom att den problematiserande idealtypen inte specificeras. Därför me-
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nar jag att RUC under denna tidsperiod 2002-2006 inte kan uppfattas 
legitimeras i någon överordnad bemärkelse av argument och motiv från 
den problematiserande idealtypen.  

RUCs överordnade legitimitet, med grund i den avnämarbejakande ide-
altypen, kan förstås förstärkas av allmänna behovskrav som hänvisar till 
den problematiserande och den regionstärkande idealtypen:  

 
 Samverkan som mål & för process 

 
 

Skolans 
uppdrag, 
perspektiv 
& intressen 

 
Den avnämar-
bejakande 

Den 
förtroendeskapande 

Den 
problematiserande 

Lärosätets 
uppdrag, 
perspektiv 
& intressen Den regionstärkande Den säljinriktade 

  
Samverkan som medel & för produkt 

 

 

Figur 6. Kännetecknande idealtypskombination för RUC 2002-2006.  

 

Även under denna period kan den säljinriktade idealtypen förstås vara av 
en mycket underordnad betydelse för att legitimera och definieras RUC 
som samarbetspart. Däremot går det tydligare än tidigare, via termer som 
leverans, beställning etc., att skönja den säljinriktade idealtypens värden 
och logik i analyserade texter. Det går dock att uppfatta en kritisk hållning 
till RUC som en säljinriktad samarbetspart. 

Ny betoning på det avnämarbejakande och problematiserande 
Kännetecknande för lästa statliga texter från år 2007 och framåt är att den 
tidigare konsensusen och det allmänna samförståndet om RUC som en 
officiell-politiskt sanktionerad företeelse börjar avta. Behovet av RUC som 
en politisk företeelse ifrågasätts inte uttryckligen. Kritiken kan snarare 
uppfattas som mer indirekt, via argument för ett nationellt ansvar för lä-
rarutbildningen och mer självständiga lärosäten76. Jag menar här att det är 
möjligt att ”förklarande förstå” varför RUC upphör som en officiell-

                                                      
 
 
76 Under de sista tre åren av den analyserade perioden (2007-2010), initieras och 
genomförs flera utredningar inom det högskole- och forskningspolitiska respektive 
skolpolitiska området. Dessa utredningar kom sedan att ligga till grund för fortsat-
ta utredningar och beslut som sker under och efter denna period. Några av dem 
kom att få direkt betydelse för beslutet om att RUC ska upphöra som en officiell-
politiskt sanktionerad företeelse efter 2010 (se kapitel 4 Om RUC i statliga texter). 
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politiskt sanktionerad företeelse genom att uppmärksamma den ökade 
legitimitet som RUC ges för skolans skolutveckling.  

Den avnämarbejakande idealtypen kan under denna sista period, 2007-
2010, fortfarande identifieras som den överordnade idealtypen, från vilken 
RUC som en officiell-politisk sanktionerad företeelse motiveras. En viktig 
roll för RUC nu, i likhet med början av RUC-perioden, är att bejaka av-
nämarnas, dvs. skolans behov. Under denna tidsperiod har dock en allt 
tydligare positionsförskjutning inom ramen för den avnämarbejakande 
idealtypen skett, samtidigt som den förtroendeskapande idealtypens bety-
delse allt mer har minskat. Tydligast kommer dessa förändringar i inne-
börder för RUC till uttryck i hur skolutveckling definieras i denna sista 
periods texter, jämfört med början av RUC-perioden. I de tidiga skrivning-
arna om RUC ges skolutveckling en vid innebörd som innefattas och för-
knippas med såväl lärosätets som skolans perspektiv, med forskning, lärar-
utbildning och skolans utvecklingsarbete. Detta blir en logisk innebörd av 
skolutveckling, sett till den symbios mellan den avnämarbejakande och den 
förtroendeskapande idealtypen som jag uppfattar bygger upp de inledande 
argumenten och motiven för varför RUC behövs. I slutet av RUC-perioden 
används termen skolutveckling mer avgränsat. Skolutveckling handlar om 
skolans skolutveckling. Tolkningsföreträdet för vad skolutveckling är och 
ska vara, ska utgå från skolans uppdrag, perspektiv och intressen. Den 
förtroendeskapande idealtypens betoning på ”den gemensamma” skolut-
vecklingen är nu officiell-politiskt ersatt med en fokus på skolhuvudmän-
nens ansvar och behov.  

Nedanstående figur avser att illustrera hur denna fokus på skolutveck-
ling har inneburit att lärarutbildning som det gemensamma området för 
samverkan lärosäte – skola inte längre är i fokus. Det innebär att lärarut-
bildningens behov får allt mindre betydelse för att legitimera och definiera 
RUC. Området forskning blir med RUC allt mer sammankopplat med 
skolans skolutveckling: 
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Figur 7. RUC med utgångspunkt från skolans skolutveckling. 

 

Utifrån RUCs tre delar, lärarutbildning, forskning och skolutveckling, upp-
fattar jag att RUC som den avnämarbejakande samarbetsparten allt mer 
kommer att definieras i förhållande till skolutveckling i bemärkelse skolans 
utveckling. Den avnämarbejakande idealtypen har varit och är fortfarande 
den överordnade idealtypen för att legitimera och definiera behovet av 
RUC. RUCs sammankoppling med MSU öppnar upp för att se RUC som 
en naturlig forskningsgarant, forskningsförmedlare etc. för skolan och 
statliga skolmyndigheter. Denna syn på RUC tolkar jag förstärks när MSU 
avvecklas, vilken öppnar upp för att tydligare kunna legitimera RUC ut-
ifrån den problematiserande idealtypen. Under denna sista tidsperiod, 
2007-2010, tolkar jag att RUC framför allt legitimeras och definieras ut-
ifrån den avnämarbejakande idealtypens fokus på skolans skolutveckling 
samt med allmänna krav på skolans behov av forskningsanknytning utifrån 
den problematiserande idealtypen.  
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Figur 8. Kännetecknande idealtypskombination för RUC 2007-2010. 

 

Den säljinriktade idealtypen får skilda funktioner för att motivera betydel-
sen av RUC. När MSU läggs ner under år 2008 och Skolinspektionen bil-
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das, kan detta härledas till en diskussion om vad som ska vara statens an-
svar respektive vad som är kommunernas (den lokala nivåns) ansvar, dvs. 
vem ska bejaka de lokala skolutvecklingsbehoven. Bedömningen som görs 
är att staten inte ska ha en liknande regional/lokal roll som MSU har haft. 
MSUs verksamhet beskrivs bland annat som konsultliknande och för sty-
rande för skolan på lokal/kommunal nivå. RUC vid olika lärosäten ses här 
kunna erbjuda ett liknande skolutvecklingsstöd som MSU, men då inte i 
kraft av en statlig skolmyndighet. Skolutvecklingsstöd liknande RUC ses 
som möjligt även för andra privata aktörer att bistå med. Utifrån min tolk-
ning så öppnar detta beslut om att lägga ner MSU, för att skolans skolut-
veckling görs till en angelägenhet som flera olika aktörer i ”det sociala” 
ska, bör och kan ta sig an. Konsultliknande verksamhet i sig är inte det 
som kritiseras. Det antyds snarare som något positivt för skolan. Denna 
officiell-politiska hållning till MSU, skolutveckling, och konsultliknande 
verksamhet uppfattar jag öppnar upp för att legitimera och definiera RUC 
i högre grad än tidigare som en säljinriktad samarbetspart. RUC blir en av 
flera aktörer i ”det sociala” som konkurrerar om skolan som affärsområ-
de. I likhet med argumenten för RUCs samarbete med MSU understryks 
åter RUCs fördel av att ha en ”naturlig” forskningsanknytning genom sin 
placering vid ett lärosäte. I detta sammanhang skulle det kunna uttolkas 
som en konkurrensfördel. RUCs legitimitet som en säljinriktad samarbets-
part dominerar dock inte denna sista period, men finns mycket mer synlig 
nu än i början av RUC-perioden.  

De värden och den logik som den säljinriktade idealtypen genomsyras av 
konstrueras också i polemik med vad RUC som den problematiserande 
samarbetsparten förväntas stå för. Antagandet om RUCs ”naturliga” 
forskningsanknytning blir ett tungt vägande argument för varför RUC ska 
få en förstärkt roll att sprida forskningsresultat. Med antagandet om RUCs 
naturliga forskningsanknytning tolkar jag att med det impliceras också ett 
slags saklig neutralitet. RUC ses återigen, i likhet med ursprungsintentio-
nen, som en neutral part, men nu med hänvisning till en akademisk, och 
inte en kommunikativ logik.  

De röster som under denna slutliga period förordar RUC som en viktig 
samarbetspart, utgår från den avnämarbejakande respektive den problema-
tiserande idealtypen. Idealtypiska drag från den säljinriktade respektive den 
regionstärkande idealtypen används för att definiera vad RUC inte står för. 
Det blir tydligt med lägesbild 2009 där skolans behov av skolutveckling 
och forskningsanknytning tas som utgångspunkt för att utvärdera RUC. 
RUCs betydelse frikopplas i Lägesbild 2009 från lärarutbildningens behov. 
Med Lägesbild 2009 legitimeras RUC som någonting annat än regionstär-
kande i bemärkelsen region utifrån länsgränser. Ett avståndstagande görs 
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också till privata utbildningsföretag. Denna positionering gentemot privata 
utbildningsföretag respektive kommun- och regionförbund som nu kon-
strueras, medför att RUC öppnas upp för att just kunna bli en ”bättre” 
regionstärkande respektive säljinriktad samarbetspart i vid bemärkelse.  

Kännetecknande för denna period är dock att det är den avnämarbeja-
kande idealtypen som överordnat motiverar vad RUC ska vara och varför 
RUC behövs. RUC som den problematiserande idealtypen kompletterar 
den avnämarbejakande idealtypen för att motivera varför RUC behövs. I 
likhet med tidigare, verkar den problematiserande idealtypens värden och 
logik i de statliga förväntningarna om RUC, antas på ett sådant allmänt 
sätt att de inte kommer i konflikt med den avnämarbejakande idealtypens. 
Samtidigt i de statliga texterna konstrueras just detta framhävande av sko-
lans tolkningsföreträde, i termer av regionala intressen inom lärarutbild-
ningen, som ett problem för lärarutbildningens kvalitet. RUC som en regi-
onstärkande samarbetspart blir på det sättet möjlig att uppfatta som en 
motkraft för att lärarutbildningen ska kunna hålla en jämn standard i hela 
Sverige oberoende av region.  

I ett lärarutbildningssammanhang blir det följaktligen inte under denna 
period till RUCs fördel som officiell-politisk lösning, att definieras som en 
regionstärkande samarbetspart med överordnat fokus på skolans skolut-
veckling. De behov, värden och logiker som karaktäriseras av den avnä-
marbejakande idealtypen, och som med vissa förskjutningar i innebörder, 
överordnat har legitimerat och definierat RUC från 1996 och framåt, blir 
allt mindre förenliga med de krav på självständiga lärosäten och en lärar-
utbildning baserad på nationella behov, vilka tydliggörs i det högskolepoli-
tiska sammanhang som RUC har sin formella hemvist inom. Det blir såle-
des logiskt att RUCs tidigare argument, utifrån de förtroendeskapande 
respektive avnämarbejakande idealtyperna, inte längre kan legitimeras och 
definieras i det högskolepolitiska sammanhang som denna företeelse har 
vuxit fram inom och formellt tillhör 2010. Huruvida det ska finnas en 
samverkan från lärosätets sida gentemot skolan och om den ska utgöras av 
ett RUC, blir varje enskilt lärosätes rättighet att ta ställning till. Detta leder 
mig vidare till den avslutande tidsperioden som belyser RUC som nutida 
företeelse. 

Det avnämarbejakande och säljinriktade i polemiskt samspel 
Utifrån tidigare tidsindelningar har jag velat visa hur de områden som pe-
kades ut för RUC inledningsvis har förhållit sig till varandra och hur de 
har fått olika betoning över tid. Utifrån avhandlingens nationella lägesbild 
av RUC senhösten 2012 (kapitel 5) konstrueras lärarutbildningen som 
frikopplad från RUC. RUCs behov av lärarutbildare är det som omtalas, 
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snarare än lärarutbildningen i sig. Skolutveckling och forskning ter sig vara 
de områden som legitimerar och definierar behovet av RUC:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 9. RUC med utgångspunkt från skolans behov av forskning för sin skolut-
veckling. 

 

Liksom Nulägesbild 1999, via Högskoleverkets utvärdering av RUC, är det 
skolans behov av skolutveckling som i mångt och mycket utgör fokusen för 
RUC. Kopplingen till forskning kan då formuleras som skolans behov av 
forskning för sin skolutveckling.  

Oavsett områdesfokus, har RUC under hela den analyserade tidsperio-
den varit möjlig att identifiera i termer av den avnämarbejakande idealty-
pen. På så vis har uttolkningarna av RUC på den statliga nivån varit tämli-
gen stabila. RUC som den avnämarbejakande samarbetsparten har kunnat 
förstås i kombination med andra idealtyper. 

Den avnämarbejakande idealtypen, och den förtroendeskapande ideal-
typen, kan fortfarande 2012 uppfattas vara ideal i övergripande bemärkel-
se för RUC som nationell företeelse. Men för ett RUC år 2012 där de 
högskole- och forskningspolitiska villkoren i hög grad kan uppfattas som 
styrande för vad RUC ska, bör och kan vara, går det att urskilja ett tydligt 
polemiskt samspel för RUC mellan framför allt den avnämarbejakande och 
säljinriktade idealtypen. 
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Figuren här nedan avser att förtydliga hur den avnämarbejakande och 
den säljinriktade idealtypen i grunden utgår från skilda parters uppdrag, 
perspektiv & intressen:  
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Figur 10. Kännetecknande idealtypskombination för RUC 2012.  

 

Området forskning blir ett område som för RUC hanteras utifrån en av-
nämarbejakande och säljinriktad idealtyp. Den säljinriktade idealtypen kan 
tolkas som överordnad den problematiserande idealtypen för området 
forskning. Allmänna formuleringar som nyttan av forskning, nödvändighe-
ten av forskningsspridning, skolans krav på vetenskaplig grund och beprö-
vad erfarenhet och därmed enskilda kommuner och skolors samt myndig-
heters, men även andra uppdragsgivares behov av forskning, skapar sam-
mantaget ett behov hos RUC att kunna ”paketera” forskning så att den 
blir begriplig och attraktiv. För RUC 2012 blir inte den problematiserande 
idealtypen oviktig för att kunna legitimera och definiera ett RUC. Däremot 
blir säljinriktade kvaliteter viktiga för att samverkan av/inom RUC också, 
av ingående parter, ska uppfattas leda till någon nytta. Pilarna som går 
från den avnämarbejakande idealtypen och den säljinriktade idealtypen ska 
indikera att den regionstärkande idealtypen kan bli ett logiskt alternativ 
där båda parters nytta av samverkan beaktas. Detta eftersom förutsätt-
ningar som verkar vara mer viktiga än andra för RUC 2012 är att RUC på 
något sätt finns legitimerat, men nödvändigtvis inte definierat, som en del i 
lärosätets vision eller uppdrag.  

En annan förutsättning som framstår som viktig för RUCs legitimitet 
och varande 2012 är lärosätets ekonomi. Den säljinriktade och den region-
stärkande idealtypen tolkar jag blir viktiga för RUC som nationell företeel-
se att förhålla sig till eller inordna sig inom. Ett RUC som definieras och 
legitimeras av den problematiserande idealtypen på ett sådant sätt att lä-
rosätets och skolan intresse kan sammanfalla med varandra, kan förstärka 
RUCs position både inom lärosätet som i ”det sociala”. Den säljinriktade 
idealtypen och den regionstärkande idealtypen med komplettering av den 
problematiserande idealtypen verkar, 2012, kunna vara en kombination 
som blir allt mer betydelsefull för att RUC ska kunna finnas kvar vid ett 
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lärosäte. RUC med enbart tonvikt på att vara den förtroendeskapande och 
den avnämarbejakande samarbetsparten kan riskera lärosätets ekonomi, 
vilket för RUC som nationell företeelse utgör en viktig förutsättning för att 
kunna vara den samarbetspart som lärosätet och/eller kommunerna öns-
kar. För andra lärosäten kan ekonomin utgöra ett incitament för att via 
RUC samverka med skolan och andra samhällssektorer, organisationer etc.  

I likhet med tidigare lägesbilder, 1999 och 2009, indikerar lägesbilden 
av RUC senhösten 2012 stora variationer för RUC som nationell företeel-
se. Det går utifrån lägesbild 2012 att utläsa en stor skillnad mellan de RUC 
som verkar expandera och som beskriver en stabil relation med sina med-
lemskommuner, och de RUC som kämpar för sin överlevnad och dessutom 
kämpar för att behålla sina kommuner eller attrahera nya. Skillnaderna går 
att härleda till de förutsättningar som RUC uppfattar sig ha för att kunna 
vara den samarbetspart för lärosätet och för skolan, som de vill och för-
väntas vara.  

Då idealtypsmodellen som använts i föreliggande kapitel bygger på en-
skilda RUC-företrädares uttolkningar av RUC, i första hand av det 
RUC/lärosäte som hen representerar, blir det här även relevant att försöka 
förstå individers värdeorientering som samspel med både deras bakgrund 
och tidigare yrkeserfarenheter samt nuvarande organisationstillhörighet. 
RUC-företrädarnas uttolkningar av RUC kan ses som samhälleliga uttryck 
för behovet av RUC, vilka nödvändigtvis inte behöver vara förenliga med 
det enskilda lärosätets formella hållning avseende RUC, framför allt när 
uttolkningarna specificerades under intervjuerna.  

Skillnaderna för RUC som nationell företeelse blir logiska, sedda utifrån 
de idealtypskombinationer för de skol-, högskole- och forskningspolitiska 
statliga sammanhang som RUC som företeelse har formerats inom. Den 
formella styrningen av RUC har varit låg, samtidigt som de statliga myn-
digheterna i praktiken har kunnat välja ut de RUC som de har bedömt 
varit förenliga med deras syn på samverkan lärosäte – skola, regional 
skolutveckling etc. De har då kunnat välja ut, stödja och uppmärksamma 
vissa RUC framför andra, som goda exempel på samverkan lärosäte – sko-
la. Troligtvis har det varit sådana RUC som kan förstås inom ramen för en 
förtroendeskapande och/eller avnämarbejakande idealtyp. Samtidigt har 
det formella ansvaret för att utveckla RUC lagts på den lokala och regiona-
la nivån, vilket har inneburit att möjligheten till stöd för, och senare av 
RUC, samt realiserandet av RUC har varit beroende av intresse och välvilja 
vid det enskilda lärosätet för att utveckla eller bibehålla samverkan med 
skolan. 
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Sammanfattande analys 
I detta kapitel har RUC förklarande förståtts genom att identifiera hur 
RUC som företeelse 1996-2012 har legitimerats och definierats utifrån fyra 
idealtypskombinationer.  

Perioden 1996-2001 karaktäriseras av att lärarutbildning anges som det 
gemensamma behovet för lärosäte och skola, inom vilken skolutveckling 
och forskning även inbegrips. RUC legitimeras och definieras överordnat i 
lästa statliga texter för denna period, genom en kombination av den avnä-
marbejakande och förtroendeskapande idealtypen. Med den avnämarbeja-
kande idealtypen identifieras de problem som RUC behöver lösa. Med den 
förtroendeskapande idealtypen förtydligas med vilka värden som denna 
samverkan, i form av RUC, ska präglas av. Den avnämarbejakande ideal-
typen kan uppfattas vara den överordnande av de två. Drag från den pro-
blematiserande respektive den regionstärkande idealtypen kan också identi-
fieras under denna tidsperiod. Däremot är den säljinriktade idealtypen 
svårare att skönja.  

Under tidsperioden 2002-2006 kan den avnämarbejakande idealtypen 
fortfarande identifieras som överordnad för att legitimera och definiera 
RUC, och behovet av RUC, i lästa statliga texter. Inrättandet av den nya 
statliga skolmyndigheten MSU med dess regionala och lokala utvecklings-
uppdrag, öppnar upp för att kunna legitimera och definiera RUC också allt 
mer utifrån den problematiserande och den regionstärkande idealtypen. 
Argumenten för RUC utifrån de två sistnämnda idealtyperna kan dock 
tolkas vara så underordnade och allmänt hållna i förhållande till den av-
nämarbejakande idealtypen att det i lästa statliga texter inte kan uppfattas 
som någon konflikt i att legitimera och definiera RUC i allmänna ordalag 
både som en avnämarbejakande, regionstärkande och problematiserande 
samarbetspart. Det tas nu allt mer för givet att kommuner och skolor har 
förtroende för RUC samt att RUC är en forskningsgarant. RUCs funktion 
att skapa förtroende mellan skola och lärosäte blir allt mindre framhävd. 
Det kan uppfattas som logiskt utifrån de formuleringar i texten som antar 
att RUC är en nationell företeelse med liknande kvaliteter. Det kan jämfö-
ras med tidigare statliga texter där snarare variationen avseende RUC som 
nationell företeelse uppmärksammades.  

Under den slutliga perioden av statliga texter, 2007-2010, har lärarut-
bildning som det gemensamma området för skola och lärosäte tonats ner. 
Istället framträder forskning och skolutveckling som de områden som RUC 
som samarbetspart behöver fokusera. Med en fortsatt överordning av den 
avnämarbejakande idealtypen för att legitimera och definiera RUC, förstås 
området forskning bäst i förhållande till utgångspunkten i skolans skolut-
veckling. När MSU avvecklas och synen på förhållandet mellan nationell 
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och lokal skolutveckling framhävs i de statliga texterna om en ny myndig-
hetsstruktur på skolområdet, förstärks RUCs legitimitet som en problema-
tiserande och avnämarbejakande samarbetspart med regional förankring. 
RUC identifieras som en av flera andra aktörer som kan stödja skolans i 
dess utvecklingsarbete. RUC antyds även kunna vara en säljinriktad sam-
arbetspart, där den ”naturliga” forskningsanknytningen kan uppfattas som 
en konkurrensfördel för RUC. RUCs legitimitet förstärks ytterligare utifrån 
den problematiserande idealtypen genom att RUC även framställs kunna 
påta sig uppgiften att sprida forskningsresultat till skolan.  

Å ena sidan, kännetecknande för denna tidsperiod är att det finns röster 
och uttolkningar av RUC som legitimerar och definierar behovet av RUC 
som ett stöd till skolans skolutveckling, vilket kan hänföras till den avnä-
marbejakande idealtypen och med en allmän komplettering från den pro-
blematiserande idealtypen. De stora variationer som finns av RUC och 
mellan RUC uppmärksammas av Högskoleverket, men med rekommenda-
tionen om ett tydligare uppdrag snarare än en fastare struktur. Oavsett om 
RUC beskrivs som en mångtydig eller entydig företeelse är hållningen den-
samma: RUC behövs.  

Å andra sidan, under samma period börjar den tidigare så otvetydigt po-
sitiva synen på behovet av RUC att luckras upp. Det kan bland annat här-
ledas till det krav på en ny lärarutbildning som under denna tidsperiod 
utreds och tas beslut om. Ett viktigt krav som ställs på en ny lärarutbild-
ning är att den, i första hand, ska se till de gemensamma nationella beho-
ven, snarare än som tidigare till de regionala. Det nationella ansvaret för 
lärarutbildningens kvalitet betonas. Med utredningen och beslutet om att 
lärosäten i högre grad än tidigare ska få besluta om sitt inre arbete, görs 
det till logiskt att även RUC ska regleras som en intern lärosätesangelägen-
het. Den legitimitet som RUC får som stöd för skolans skolutveckling, 
skolhuvudmännens behov, under samma period, kan förstås som inte till-
räckligt legitima argument för att skapa ett undantag där RUC även efter 
2010 utgör en officiell-sanktionerad företeelse. Möjligheten att även fort-
sättningsvis inneha RUC, och stödja skolans skolutveckling, antas i de lästa 
statliga texterna kunna fortgå trots beslut om mer självständiga lärosäten. 
RUC som politisk, nationell, företeelse kan finnas kvar, men varje enskilt 
lärosäte bestämmer om ett RUC ska finnas även 2011 och framåt. RUCs 
inre legitimitet på ett lärosäte som överordnat en avnämarbejakande sam-
arbetspart, torde vara den funktion som har lägst odds att stärka möjlighe-
ten för ett enskilt RUC att finnas kvar och bibehålla RUC som nationell 
företeelse. Utifrån de analyser som har gjorts av intervjuerna av RUC-
företrädare vid 22 lärosäten senhösten 2012 legitimeras RUC som nationell 
företeelse fortfarande som en avnämarbejakande samarbetspart och där 
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skolans behov av forskning för sin skolutveckling är i fokus. En polemik 
mellan den avnämarbejakande och den säljinriktade idealtypen framkom-
mer tydligare senhösten 2012 när behovet av RUC definieras och legitime-
ras. Detta kan naturligtvis bero på skillnader i empiri. Denna polemik kan 
även tidigare ha funnits men inte framkommit i statliga texter. De statliga 
texterna kan ses som kompromisstexter, men även syfta till att övertyga 
och argumentera för vissa behov och lösningar, men inte andra. I denna 
avhandling har dock inte syftet varit att likställa analyserna utifrån inter-
vjuer med analyserna av statliga texter. Syftet har snarare varit att bättre 
kunna förstå, dvs. ”förklarande förstå”, RUC som nationell företeelse 
2012, mot bakgrund av de statliga krav och förväntningar som har funnits 
på RUC. Så påpekandet att en polemik mellan den avnämarbejakande och 
den säljinriktade idealtypen framkommer tydligare senhösten 2012 i jäm-
förelse med tidigare perioder blir intressant i avhandlingen då den kan 
förklarande förstås som högst logisk. Den synliggör hur RUCs domineran-
de förankring i det avnämarbejakande, idag allt tydligare behöver förhållas 
till behov, värden och aktörer som i avhandlingen hänförs till den säljinrik-
tade idealtypen. Denna polemik skulle kunna innebära nya definitioner av 
vad RUC som nationell företeelse kan, ska eller bör vara. Denna polemik 
kan öppna upp för att RUC som nationell företeelse allt mer kommer att 
legitimeras som en regionstärkande samarbetspart, där ”gemensamma 
behov” och ”det regionala”, idag får en annan betydelse än i statliga texter 
om RUC vid slutet av 90-talet. Vid millenniumskiftet kan ”det gemensam-
ma” bäst förstås utifrån den förtroendeskapande idealtypen och ”det regi-
onala” utifrån den avnämarbejakande idealtypen.  
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KAPITEL 9 

Avslutande diskussion 
Avhandlingens syfte har varit att belysa och analysera skilda uttolkningar 
och konsekvenser av företeelsen Regionalt utvecklingscentrum, RUC, samt 
problematisera hur dessa kan begripas i ett föränderligt utbildningspolitiskt 
sammanhang. Detta syfte har föranletts av mitt intresse att vilja förstå och 
förklara RUCs mångtydighet som har lyfts fram i tidigare studier av RUC 
som nationell företeelse (Berg 2007; Högskoleverket 2009; Rigné 2012). 

Inom ramen för Nancy Frasers behovsteori och Max Webers idealtyps-
metodologi har avhandlingens syfte brutits ner i sex forskningsfrågor77. 
Dessa frågor formulerades med utgångspunkt från att betrakta RUC som 
ett resultat av uttolkningskamper över tid i ”det sociala”. Uttolkningskam-
perna innebar en analys av hur RUC legitimeras och definieras dels som en 
officiell politisk företeelse (1996-2010), dels som en politisk företeelse 
(2012). Idealtyper konstruerades, empiriskt grundade ur transkriberade 
intervjuer, via analyskategorierna behov, aktörer och värden. Idealtyperna 
implicerar konsekvenser för vad RUC ska, bör och kan  vara.  

Utifrån avhandlingens syfte och forskningsfrågor undersöktes RUC i 
fyra analytiska Steg: 1) kartlägga RUC, 2) konstruera idealtyper av RUC, 
3) pröva idealtyperna i förhållande till varandra samt 4) tillämpa idealty-
perna som analytiska verktyg för att ”förklarande förstå” RUC som poli-
tisk företeelse. 

Här nedan kommer jag att kommentera avhandlingens centrala resultat 
och efterkommande diskussioner samt de möjliga förklaringar som har 
anförts i tidigare kapitel (4-8). Detta kommer att ske genom att idealtyper-
nas innebörder diskuteras i ett vidare utbildningspolitiskt sammanhang. 
Jag kommer här nedan att fokusera RUC som nationell företeelse, dvs. 
RUC som helhet. Därefter sker en metoddiskussion om avhandlingens 
idealtypsmetodologi, den egna forskarrollen och idealtyperna. Allra sist ger 
jag några förslag på fortsatt forskning.  

Vad RUC ska, bör och kan vara  
I denna avhandling har jag kommit fram till fem idealtyper av RUC. Dessa 
fem idealtyper benämns den avnämarbejakande, den förtroendeskapande, 
den regionstärkande, den problematiserande och den säljinriktade. Med 
idealtyperna har således fem skilda sätt att legitimera och definiera behovet 

                                                      
 
 
77 Se kapitel 1, avsnitt Syfte och forskningsfrågor.  



220 I LENA  ÖIJEN  Samverkan lärosäte – skola: en studie av RUC som samarbetspart 
 
 
 

av RUC senhösten 2012 abstraherats ur avhandlingens intervjuempiri. 
Idealtyperna har sedan använts för att identifiera i vilken mån, och vilka 
sammanhang som de överordnade logikerna för de skilda idealtyperna år 
2012 framträder historiskt för RUC, dvs. i den genomförda analysen av 
RUC i statliga texter 1996-2010 (Steg 1a). På detta sätt har idealtyperna 
använts som analytiska verktyg för att ”förklarande förstå” RUCs månty-
dighet som politisk företeelse år 2012 mot bakgrund av RUC som en tidi-
gare officiell-politisk företeelse.  

I avhandlingens kartläggning av hur RUC legitimeras och definieras i 
statliga texter 1996-2010, kunde framför allt tre av fem idealtyper identifi-
eras. Dessa var den avnämarbejakande, den förtroendeskapande och den 
problematiserande idealtypen. RUC som den avnämarbejakande samar-
betsparten var den av idealtyperna som kunde identifieras som den åter-
kommande och överordnade idealtypen av RUC 1996-2010. På det sätt 
som den avnämarbejakande idealtypen specificeras inledningsvis hänvisar 
det avnämarbejakande till utgångspunkten i skolans decentralisering och 
de lokala behoven som styrande för vad RUC ska, bör och kan. Den inle-
dande texten som ingick i översynen av den dåvarande lärarutbildningen, 
implicerade med det en förväntan om en mångfald av RUC. En nationellt 
enhetlig struktur av RUC var ej önskvärd (Ds 1996:16).  

I de analyserade statliga texterna är det möjligt att urskilja en successiv 
förskjutning från att framhäva RUC som en överordnad avnämarbejakan-
de och förtroendeskapande samarbetspart i en lärarutbildningskontext, till 
att allt mer framhäva RUC som en överordnad avnämarbejakande och 
problematiserande samarbetspart utifrån en ”skolpolitisk” kontext.  

RUCs regionstärkande funktion framkommer i de analyserade texterna 
för 1996-2010, men inte som en överordnad logik. Inte heller kan uttolk-
ningen av RUCs regionala roll i statliga texter ses som helt förenlig med 
den regionstärkande idealtypens innebörder. Vad som avses och vad de 
regionala behoven ska syfta till, ter sig förändras i de statliga texterna över 
tid. Däremot är de språkbruk och formuleringar som karaktäriserar den 
förtroendeskapande och avnämarbejakande idealtypen som helhet mycket 
närliggande med hur RUC legitimeras och definieras i statliga texter från 
andra halvan av 1990-talet och början av 2000-talet.  

Av de fem idealtyperna är det idealtypen av RUC som den säljinriktade 
samarbetsparten som inte har identifierats i de analyserade statliga texterna 
för 1996-2010. Det som snarare antyds är en kluven inställning till huruvi-
da RUC ska förstås eller legitimeras utifrån en marknadslogik. Denna stat-
liga kluvenhet i analyserade texter mellan att förhålla sig kritisk till eller att 
öppna upp för att legitimera RUCs vara som en officiell-politisk företeelse 
utifrån en marknadslogik, kan uppfattas implicera en skillnad i anspråk. I 
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de statliga texterna kan RUC förstås som en part som behöver förhålla sig 
till marknadslogik(er) i ”det sociala”. I lägesbilden senhösten 2012 antas 
en marknadslogik för att legitimera vad RUC ska, bör och kan vara i ”det 
sociala”. Marknadslogiken, och även vissa specificeringar av tillväxtlogik, 
skulle här kunna förstås som en aspekt av det som benämns som New 
Public Management-filosofin (Jarl 2012, s. 20) eller New Public Manage-
ment-reform (Christensen & Laegreid 2007). NPM associerar till det som 
idealtyperna öppnar upp för när det gäller en betoning på konkurrens, 
effektivitet och entydighet (se kapitel fem och kapitel sju).  

I lägesbilden för senhösten år 2012, baserad på intervjuer med RUC-
företrädare, framträder legitimeringen av RUC som den säljinriktade sam-
arbetsparten desto tydligare. Lägesbilden från 2012 antyder att RUCs legi-
timitet som nationell företeelse fortfarande innefattas av en väsentlig beto-
ning på RUC som en avnämarbejakande samarbetspart. RUC som natio-
nell företeelse senhösten 2012 kan bäst förstås som formerad i ett pole-
miskt samspel mellan den avnämarbejakande och den säljinriktade idealty-
pens logiker.  

En första slutsats i denna avhandling är att denna förskjutning från 
RUC som den förtroendeskapande och problematiserande samarbetspar-
ten, till förmån för den säljinriktade och regionstärkande, synliggör hur 
mångfald och variation som inledningsvis legitimerades som RUCs styrka 
senare, i ett föränderligt utbildningspolitiskt sammanhang, kom att definie-
ras som en av RUCs svagheter som officiell-politisk företeelse. 

I avhandlingens analys av statliga texter påvisades hur legitimeringen av 
RUC skedde dels i en skolpolitisk kontext, dels i en lärarutbildningskon-
text. På det sätt som RUCs legitimitet formeras i de statliga texterna blir 
RUC som officiell-politisk företeelse ”självklar”. Med utrednings- och 
förslagstexterna om ny lärarutbildning respektive om mer självständiga 
lärosäten börjar RUCs legitimitet som en statligt sanktionerad företeelse att 
indirekt ifrågasättas och för att upphöra från och med år 2011. Det är 
således legitimeringen av RUC som officiell-politisk företeelse som är under 
dispyt, vilken kan härledas till en skolpolitisk respektive en lärarutbild-
ningspolitiskkontext. Det är inte definitionen i sig av RUC som en kom-
mande politisk företeelse som uttolkningskamperna fokuserar under slutet 
av 2000-talets första decennium.  

Å ena sidan kan det ses som märkligt att det statliga kravet på RUC för-
svann inför 2011, parallellt som skrivningen om vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet i skollagen skulle börja tillämpas. Detta om man antar 
RUC som ett gemensamt samverkansorgan för lärosäte och skola. Då torde 
en sådan skrivning än mer legitimera behovet av RUC som en avnämarbe-
jakande och problematiserande samarbetspart (jfr Rigné 2012, s.97).  
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Å andra sidan kan avvecklandet av RUC ses som helt följdriktigt utifrån 
de statliga förändringarna för landets lärosäten vid samma tidpunkt. RUC 
som en statligt sanktionerad företeelse var formellt relaterad till lärarut-
bildningens behov och inte till skolhuvudmännens. RUC som ett fortsatt 
krav i regleringsbreven hade möjligtvis kunnat utredas vidare om RUC vid 
den tidpunkten för översynen av lärarutbildningen hade setts som en själv-
klar statlig lösning relaterad till lärarutbildningens behov.  

Det hade måhända varit bättre strategiskt sett för RUCs fortlevnad som 
en statligt sanktionerad företeelse om RUCs identitet som den avnämarbe-
jakande samarbetsparten hade tonats ned och argument som appelerat mer 
till lärosätets uppdrag, perspektiv och intressen samt statligt utbildningspo-
litiska villkor förts fram.  

En andra slutsats i avhandlingen är att RUCs överordnade kontinuerliga 
legitimitet som en avnämarbejakande samarbetspart kan förstås som både 
dess styrka och som dess svaghet.  

Argument för samverkan lärosäte – skola i ett lärarutbildningssamman-
hang överordnat från skolans behov, uppdrag och intressen, kan över tid 
ses som alltmer legitima i en ”skolpolitisk” kontext, och allt mindre i en 
forsknings- och högre utbildningskontext. Detta då lärarutbildning och 
forskning alltmer kom att legitimeras med utgångspunkt från lärosätets 
uppdrag, perspektiv och intressen, respektive skolutveckling från skolans 
uppdrag, perspektiv och intressen. Den modell som presenterades och prö-
vades i kapitel sju illustrerar idealtypernas olika utgångspunkt i lärosäte 
och/eller skola.  

RUC mellan akademisering och marknadisering78 
När det statliga kravet om RUC i lärosätenas regleringsbrev inför 2011 
upphörde kom RUC att legitimeras i ”det sociala” som en överordnad 
enskild angelägenhet för varje lärosäte. Det innebar inte bara att RUCs 
statliga legitimitet förändrades, utan kunde få direkta konsekvenser för 
RUCs överlevnad som lokal och nationell företeelse, I avhandlingen har jag 
benämnt det med att det sker ett isolerande av RUC som politisk angelä-
genhet. Med ”det sociala” impliceras dock att RUC fortfarande är en poli-
tisk företeelse, dvs. möjlig att granskas offentligt och föra uttolkningskam-
per om mellan olika aktörer i ”det sociala”. 

Jag vill här nedan kommentera hur denna kamp om, vad RUC ska, bör 
och kan vara sker, dels inom ramen för lärosätets interna uttolkningskam-

                                                      
 
 
78 Begreppspar hämtat från Ek m. fl. (2013).  
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per ”between marketisation and academisation” (Ek m. fl. 2013), dels 
genom uttolkningskamper om skolans behov med andra aktörer i ”det 
sociala”. Med akademisering och marknadisering79 uppmärksammas i Ek 
m. fl. (2013) hur den högre utbildningens reformering har inneburit att den 
behöver vara svara upp mot behov från konsument och marknad, likväl 
mot politiska förväntningar om en ökad vetenskaplighet. Tidigare forsk-
ning om högre utbildning menar Ek m. fl. dels belyser och kritiserar hur 
förändringarna i högre utbildningen har lett till en högre utbildning allt 
mer baserad på marknadsideal (Ibid, s. 1306), dels att det är viktigare att 
ha utbildare på lärarutbildningen med akademiska meriter som en dok-
torsexamen, än egen yrkeserfarenhet från läraryrket (Ibid, s. 1307).  

Vid millenniumskiftet legitimerades och definierades RUC som ”mellan-
rummet” mellan lärosäte och skola. Den inledande legitimeringen och de-
finitionen av RUC i statliga texter kan, utifrån Frasers terminologi, förstå 
att ha formerat RUC överordnat som ett slags statligt rättviseprojekt med 
fokus på erkännande80. Samverkan lärosäte – skola via RUC skulle föränd-
ra den hierarkiska relation som uppfattades finnas mellan dessa parter. 
Den underordnade parten skolan skulle erkännas som en ”jämbördig part” 
till lärosätet, i bemärkelsen akademin, gällande utvecklingen av forskning, 
skolutveckling och lärarutbildning. Lärosätet uppfattade sig ha tolknings-
företrädet om vad för lärarutbildning och forskning som skolan behövde.  

När det statliga kravet på RUC försvann 2011, blev RUCs legitimitet 
inom lärosätet avgörande för RUCs fortsatta existens som nationell förete-
else. RUCs överlevnad kom då att bli avhängig hur lärosätet uttolkar och 
hanterar sina förutsättningar, sitt samverkansuppdrag samt att ”… […] 
verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta” 
(Högskolelagen 1992:1434, 1 kap. § 2), i allians och konkurrens med 
andra aktörer i ”det sociala”. RUCs legitimitet, och överlevnad, kan nu 
primärt uppfattas som en legitimitetsfråga inom lärosätet.  

Lägesbilden av RUC 2012 påvisade att medan vissa RUC-företrädare i 
intervjuerna ger uttryck för stabilitet och utökad verksamhet, antyder 
andra en kamp om det enskilda RUCets överlevnad. Lärosätets välvilja till 
RUC, beroendet av skolverksuppdrag samt skolans behov av forskning ter 

                                                      
 
 
79 En annan överlappande term till ”marknadisering” och som används i kritisk 
forskning om högre utbildning utgör ”akademisk kapitalism” (Kauppinen 2012, s. 
545-546).  
80 Se presentationen av Frasers teori om behov i kapitel två Teoretisk och metodo-
logisk ram.   
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sig som tre aspekter som ökar sannolikheten för att RUC år 2012 och 
framåt ska uttolkas som viktig att fortleva vid ett lärosäte.  

Lärosätet som RUC finns vid, Skolverket respektive skolan utgör således 
tre centrala samarbetsparter för RUC som politiskt nationell företeelse i 
”det sociala” år 2012. I denna avhandlings intervjuer framkommer ytterli-
gare aktörer eller potentiella samarbetsparter, vilka RUC kan ha, eller be-
höver förhålla sig till i ”det sociala”. Dessa var företrädesvis andra lä-
rosäten eller RUC, privata företag, kommun- och regionförbund samt skol-
inspektionen. Det finns således en mängd olika aktörer och därmed uttolk-
ningar av vad RUC ska, bör och kan vara i ”det sociala” beroende av dessa 
aktörers skilda uppdrag, intressen och perspektiv. Av alla dessa uttolkare 
av, tillika potentiella samarbetsparter till, RUC kan lärosätet uppfattas som 
den överordnade uttolkaren av RUC. RUCens betydelse av lärosätets väl-
vilja till RUC i övergripande bemärkelse, torde ha blivit en än viktigare 
från och med att det statliga kravet på att RUC ska finnas, upphörde.  

RUC som en fortsatt legitim och använd beteckning i ”det sociala” för-
utsätter ju att de enskilda lärosätena till syvende och sist vill fortsätta an-
vända beteckningen RUC. Att tala om RUC som en nationell företeelse 
kräver rimligtvis också att det åtminstone finns ett visst antal lärosäten 
som nyttjar beteckningen RUC.  

Beroendet av skolverksuppdrag låter förstå den betydelse som extern fi-
nansiering har för att verksamhet ska kunna bedrivas eller samordnas inom 
ramen för RUC. Detta beroende av skolverksuppdrag varierar väsentligt 
mellan enskilda RUC senhösten 2012. Avhandlingens lägesbild av RUC 
senhösten 2012 bekräftar tidigare statliga kartläggningars uppmärksamhet 
på den stora variation mellan RUC (Skolverket 1999; Högskoleverket 
2009), vilken kan indikera skillnader i ekonomiska villkor mellan lärosäten 
som helhet.  

De utbildnings- och forskningspolitiska förändringar som har skett för 
svenska lärosäten under tiden som RUCs vara som officiell-politisk och 
politisk företeelse innebär, förenklat sett, att lärosätets statliga anslag har 
kommit att få en allt starkare koppling till de bedömningar och ekonomis-
ka premieringssystem som finns kopplat till innovation, ekonomiskt till-
växt och internationell publicering av vetenskapliga artiklar. Skilda eko-
nomiska villkoren för lärosäten kan på så vis ses sammanlänkade med 
lärosätenas akademiska villkor och prestationer. Den statliga styrningen 
mot en koncentrering av forskningsmiljöer som detta innebär leder, enligt 
forskarna Benner, Stensaker & Unemar-Öst (uå), till ökade skillnader mel-
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lan lärosäten, till gagn för de äldre universiteten81 (Benner m. fl. uå). Rap-
portförfattarna hyser en farhåga att det innebär ett ökat beroende för de 
nyare universiteten av sin regionala omgivning: ”[S]vårigheter att meritera 
sig inom forskningsfinansieringssystemet riskerar därför, helt i onödan, 
enligt vår uppfattning, att driva dessa lärosäten tillbaka till rollen som 
regionala utbildningsaktörer” (Benner m. fl. uå, s. 4). Utifrån Benner m. fl. 
uttolkning av lärosätet forskningsuppdrag antyds regional samverkan som 
ett uttryck för en marknadisering av lärosätets verksamhe, vilket av fors-
karna bland annat härleds till en statlig och oklar näringspolitik (se Benner 
m fl. uå).  

Med hjälp av avhandlingens idealtyper kan de skilda statliga krav och 
förväntningar på lärosätet begripas som ett polemiskt samspel mellan att 
överordnat legitimera RUC utifrån vad som kännetecknar den säljinriktade 
idealtypen respektive den problematiserande idealtypen. RUC, tillika lä-
rosätet, kan här förstås i ett spänningsfält mellan lärosätets akademisering 
och marknadisering (jfr Ek m fl. 2013). Bekymmersamma ekonomiska 
villkor för RUC torde rimligtvis öka sannolikheten för en tydligare orien-
tering mot en marknadslogik. Denna marknadslogik behöver nödvändigt-
vis inte vara lika tydlig vid andra avdelningar vid samma lärosäte, utan kan 
också förstås utifrån den specifika institutionskulturen, i vilken mån som 
de kan förstås som ”professionsorienterade” (Ek m. fl. 2013, s.1311-1314) 
respektive ”disciplinorienterade” (Ek m. fl. 2013, s. 1314-1316).   

En tredje slutsats är att en förskjutning i fokus har skett från att i ”det 
sociala” behöva legitimera RUC som en företeelse i ”gränslandet mellan 
akademi och skola”82, till att alltmer behöva legitimera RUC som en före-
teelse mellan lärosätets ”akademisering och marknadisering”83.  

Lägesbilden 2012 kan även förstås utifrån ett skolpolitiskt sammanhang 
där ekonomiska och vetenskapliga värden är i polemiskt samspel med var-
andra. I lägesbilden 2012 framkommer att drygt en tredjedel hade ekono-
miska avtal, på kortare och längre sikt, med kommunerna. En förklaring 
till varför kommuner inte vill sluta ekonomiska avtal med RUC kan här 
förstås både med ekonomiska och vetenskapliga argument. Dessa båda 

                                                      
 
 
81 För en förteckning över yngre universitet, se not ett i Benner m. fl. (uå), s. 13. 
Med yngre universitet avses de lärosäten som är högskolor respektive idag är uni-
versitet, men 1998 hade statusen högskola.  
82 Titel från Berg (2007).  
83 Begreppspar från Ek m. fl. (2013).  
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typer av argument framkommer mer eller mindre uttalat såväl i statliga 
texter som i genomförda intervjuer.  

Pedagogikforskaren Tomas Kroksmark kan i detta avseende karaktärise-
ras som en ”avnämarbejakande” forskare som här nedan förtydligar sko-
lans syn på lärosätets forskning och kompetensutveckling:  

 [---] Om kommunerna ska betala stora administrativa kostnader till univer-
siteten och högskolorna för kompetensutveckling och forskningssamarbete, 
är min gissning att det kommer driva på en utveckling mot att kommuner 
och fristående skolor själva inrättar och driver forskning. Av ekonomiska 
skäl, men också av vetenskapliga.  

Det är inget som hindrar att kommuner eller fristående skolor anställer pro-
fessorer, docenter och disputerade för att utveckla den lokala skolan på ve-
tenskaplig grund och att den forskande läraren har en given plats i den loka-
la kvalitetsutvecklingen. När så sker, kan skolan liknas vid läkemedels-
forskningen, industriforskning eller annan forskning […] (Kroksmark 2010, 
s. 10).  

Med ovanstående citat antyds att skolan har ett behov av forskning, men 
där RUC som samarbetspart inte är given. Även samverkan med skolan i 
”det sociala” kan förstås som ett spänningsfält mellan akademisering och 
marknadisering, men då utifrån skolans behov av forskning. RUC behöver 
förhålla sig dels till skolans behov av akademisering, dels till skolans syn 
på RUC som en bland flera andra samarbetsalternativ i ”det sociala”. 

Å ena sidan indikerar avhandlingens resultat från lägesbild 2012 att det 
inte längre är tillräckligt, eller ens intressant utifrån skolans perspektiv, att 
samarbeta med RUC om skolan inte upplever att de kan tillfredsställa sitt 
behov av forskning till en rimlig kostnad. Denna behovstillfredsställelse 
behöver ske på ett såväl tilltalande, som enligt skolan vetenskapligt, sätt 
om RUC som den säljinriktade och problematiserande samarbetsparten ska 
tilltala skolan. Å andra sidan indikerar resultaten att om RUC ska överleva 
behöver lärosäten uppfatta att RUC är till gagn för dem.  

Det marknadslogiska idealet som kommer till uttryck via den säljinrik-
tade idealtypen kan uppfattas innebära en logik och en terminologi som 
båda parter förhåller sig till eller orienterar sig mot i ”det sociala” och på 
så sätt något samtliga känner igen. Det är inom en marknadslogik, snarare 
än inom en akademisk logik, som skolan kan ställa krav på lärosätet och 
så att säga mötas som jämbördiga parter. Exempelvis aktionsforskning kan 
här få olika innebörder. Att köpa aktionsforskningsinsatser via RUC kan 
här förstås som ett sätt för skolan att själva vara med och legitimera, defi-
niera och tillfredsställa de egna behoven. Aktionsforskning som uppdrags-
utbildning kan utifrån ett RUC-perspektiv förstås som ett sätt för RUC att 
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”paketera” in forskning mer lättillgängligt och avnämarbejakande. Ett 
aktionsforskningsprojekt kan också legitimeras inom ramen för RUC med 
betoning på att skapa gemensam kunskap och ett ömsesidigt intresse för 
varandra. Samtliga tre exempel på aktionsforskningsinsats kan ses som 
legitimerande för att tillfredsställa skolans behov av vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet. RUC förstådd i ett spänningsfält mellan akade-
misering och marknadisering, kan förstås inrymma ”paketen med forsk-
ning” men likaså utvecklandet av ett vetenskapligt tänkande och förhåll-
ningssätt, att ingå i ett forskningssamhälle (jfr Robertson 2010).  

RUC som den regionstärkande samarbetsparten kan här utifrån avhand-
lingens resultat uppfattas som en ytterligare möjlighet för RUC att kunna 
hantera spänningsförhållandet mellan den akademiska logiken och mark-
nadslogiken. I detta samarbete förväntas lärosätet bidra med sin forsk-
ningskompetens och sin lärarutbildning, och skolan med sin skolutveck-
lingskompetens för att ”stärka regionen”. Vid millenniumskiftet legitime-
rades RUC som samtalsparten på den regionala nivån, mellan stat och 
kommun. I lägesbild 2012 blir RUC en part på den regionala nivån, men 
då snarare en part som behöver förhålla sig till både skolmarknaden och 
akademin i ”det sociala”.  

En fjärde slutsats i avhandlingen är att RUC förstådd inom ramen för en 
avnämarbejakande idealtyp i polemiskt samspel med en säljinriktad ideal-
typ kan innebära nya definitioner av vad RUC som nationell företeelse 
kan, ska eller bör vara. RUC som den säljinriktade samarbetsparten kom-
binerad med en roll som forskningsgarant med avnämarbejakande kvalite-
ter, kan te sig som en högst utmanande, men rationellt alternativ att legiti-
mera och definiera RUC på. RUC framhävd som den överordnat region-
stärkande samarbetsparten utgör ett annat rationellt alternativ. Det sist-
nämnda skulle innebära att RUCs betydelse för lärarutbildning återigen 
sammanförs med skolutveckling och forskning, men då utifrån ”gemen-
samma behov” inom ramen för en påtaglig tillväxtlogik.  

Båda alternativen implicerar att samverkan via RUC 2012 och framåt 
överordnat handlar om att tillfredsställa sådana slags behov som legitime-
ras av ingående parter. Hur ”skolans behov”, ”lärosätets behov”, ”de ge-
mensamma behoven” kan specificeras, har exemplifierats och problemati-
serats med en idealtypsmodell i kapitel 7. Detta föranleder mig vidare, 
innan metoddiskussionen, att kommentera avhandlingens resultat i relation 
till Frasers behovsteori.  

Från vad skolan behöver till vilka som ramar in behoven 
Teorin om behov som Fraser utvecklade under slutet av 1980-talet uppfat-
tar jag har varit en användbar teori för att analysera och problematisera 
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hur skilda uttolkningar av RUC formeras utifrån olika logiker om vad 
olika grupper behöver och vad olika parter behöver samverka kring. Ter-
men behov används uttryckligen även idag i det politiska samtalet om sko-
lan, i denna avhandling med fokus på samverkan lärosäte – skola via RUC 
(se exempelvis Högskoleverket 2009; 2012/13 RFR 10). Frasers behovsteo-
ri har här varit ett sätt att mer kritiskt och analytiskt kunna förhålla sig till 
samverkan, men också indirekt till den politiska och vardagliga använd-
ningen av termen behov.  

I denna avhandling har jag funnit det mer passande att nyttja termen 
”polemiskt samspel” än ”kamp” när jag analyserar hur skilda uttolkningar 
eller uttolkare av RUC förhåller sig till varandra. De statliga texterna präg-
las i högre grad av en slags idealistisk konsensus av vad RUC ska, bör och 
kan vara, än att en kamp mellan skilda uttolkningar av RUC kommer till 
uttryck i de statliga texterna. Kampen mellan uttolkare och uttolkningar 
om att tillfredsställa skolans behov, blev dock tydligare i intervjuerna. Det 
fanns då möjligheter till förtydliganden och följdfrågor. Preciseringarna 
som då gjordes kunde då synliggöra oenighet och konflikt inom lärosätet 
samt mellan parterna lärosäte och skola.  

I intervjuerna har också den överordnade fokusen på vad skolan behö-
ver allt tydligare kunnat förstås som särskiljt gentemot lärosätets behov. 
Att samverka med skolan kan här förstås som ett möjligt sätt att kunna 
tillfredsställa lärosätets behov. RUC som i grunden lärosätets samverkans-
organ, implicerar rimligtvis också en förväntan från lärosätets sida om att 
RUCs verksamhet sammanfaller med lärosätets uppdrag, perspektiv och 
intressen.  

Frasers vidareutveckling av sin rättvisemodell innebär en, för denna av-
handling, intressant betoning på att ytterligare uppmärksamma betydelsen 
av vilka röster som ges eller tar sig rätten att representera ingående parter 
och deras behov respektive behov av samverkan. Det blir inte då tillräckligt 
att ställa sig frågan om vilka som får tolkningsföreträdet att legitimera och 
definiera RUC. En lika angelägen fråga blir då vem som får tolkningsföre-
trädet att välja ut vilka som ska definiera vilka parter som ska ingå i sam-
verkan, respektive vilka som ska få besluta om vilka som ska företräda 
vilka parter. Det blir med Frasers rättvisemodell inte enbart en fråga om att 
deltagandet som en part i samverkan. Lika viktigt är att studera representa-
tionen av de parter som ingår i samverkan (se Fraser 2011). Den part som 
ges legitimiteten att företräda en viss grupps intressen, ges också möjlighe-
ten att kunna förändra nuvarande sätt att legitimera och definiera den 
företrädda gruppens behov och identitet. Hur denna samverkan ter sig kan 
vidare både underlätta som försvåra för ingående parter att aktivt kunna 
medverka i samverkansprocesserna, exempelvis beroende av det språkbruk 
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som används. I kapitel sju öppnades det upp för denna typ av resonemang 
vid specificeringar av skolans ”skolutveckling” inom den avnämarbejakan-
de idealtypen, av forskning inom den problematiserande idealtypen samt 
specificeringar av region inom den regionstärkande idealtypen. Denna fo-
kus på röster och representation skulle i sig ha kunnat studeras mer ingå-
ende i samband med Steg 1a Kartläggning. Om RUC i statliga texter. Vilka 
som mer specifikt i diverse remisser m.m. har haft åsikter om RUC och 
olika utbildningspolitiska beslut, eller vilka som mer specifikt har fått före-
träda lärosäte och skola vid de enskilda RUCen, hade i sig kunnat varit 
föremål för en egen studie med fokus på vem som ges eller tar sig rätten 
ange vad någon behöver.  

Krav som att skolan, och specifikt lärare själva, ska vara med och for-
mulera samt beforska sina egna spörsmål, skapar oundvikligen frågor om 
hur en behovsanalys från lokal till nationell nivå kan se ut. Det reser också 
frågor om vilka konsekvenser det får för vad för slag skolutveckling, sam-
verkan lärosäte – skola osv. som blir möjlig. Utifrån Frasers syn på kamp 
och uttolkning i ”det sociala” (se exempelvis Fraser 2003c), kräver ett 
behovskrav med fokus på ”lärarnas behov”, också en kritisk granskning 
och problematisering av de sammanhang som möjliggör ett sådant behovs-
krav, samt av de som formulerar ett sådant krav. Enskilda RUC, intresse-
organisationer som professionsfacken, Sveriges kommuner och landsting, 
kommun- och regionförbund eller forskningsgrupper och enskilda forska-
re, har oundvikligen sina egna intressen och sammanhang av att legitimera 
och definiera vad ”skolan behöver” på detta sätt, eller på något annat sätt. 
Vad händer om exempelvis Sveriges elevråd eller olika föräldragrupper går 
samman och kräver att det är eleverna som ska definiera skolans behov? 
Vilka möjliga allianser skulle då kunna skapas? Inramningen av vad skolan 
behöver skulle då kunna bli någon annan och i förlängningen även inrym-
ma andra logiker och argument för varför samverkan lärosäte – skola, och 
RUC, behövs.  

Idealtypsmetodologi, forskarroll och idealtyper 
Under den tid som detta avhandlingsarbete har pågått har jag parallellt, 
arbetat med skolutvecklings- och forskningsfrågor på regional nivå. Det 
har inneburit en närhet till frågor och verksamhet som har handlat om 
skolsamverkan i olika bemärkelser. Sett utifrån de konstruerade idealty-
perna kan denna skolsamverkan framför allt karaktäriseras som avnämar-
bejakande. Detta har blivit allt synligare under avhandlingsarbetets gång.  

Idealtypsmetodologi. Idealtypsmetodologin har för mig varit ett sätt att 
synliggöra för läsaren de olika analyser som sker från att beskriva till att 
”förklarande förstå” ett fenomen. Detta uppfattar jag har underlättat för 
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mig i mina dubbla roller som forskare och som utvecklingsledare för regi-
onalt skolstöd på Regionförbundet Örebro. Idealtypsmetodologins skilda 
fyra steg har gjort att jag har kunnat gå tillbaka i mina analyser när jag har 
varit osäker på hur grundade analyserna var i statliga texter och intervjuer. 
Jag har här funnit det som en stor styrka att kunna hämta kraft och inspi-
ration från det regionala skolstödsarbetet till avhandlingsarbetet, och vice 
versa. Kapitel 7 Idealtypsmodell, då jag prövade idealtyperna, innebar 
också en möjlighet att på ett systematiskt sätt kunna pröva de tankar och 
funderingar som uppstått under avhandlingsprocessen och från den regio-
nala skolstödsprocessen. Att sammanföra idealtypsmetodologin med en 
kritisk samhällsteori som Fraser, har också varit bra för den egna medve-
tenheten om att kombinera forskningsarbete med skolstödsarbete.  

Jag har sett detta förfaringssätt som idealtypsmetodologin erbjuder som 
en möjlighet att underlätta för läsaren att bedöma avhandlingsresultatens 
giltighet, rimlighet och att kunna inta ett kritiskt vetenskapligt förhåll-
ningssätt till denna avhandling. Det har därför varit viktigt för mig att 
resultaten som presenteras i kapitel 5-8 ska kunna läsas var för sig och 
vara möjliga att gå tillbaka till. Jag har i varje steg, kapitel, försökt att 
synliggöra hur och på vilka grunder som analyser och idealtyper kan upp-
fattas som rimliga. Min ambition att skapa tydlighet inom varje steg, och 
mellan varje steg, har inneburit en hel del avvägningar om hur mycket 
texten ska återges i citat, beskrivningar och sammanfattningar osv. Nack-
delen med den idealtypsmetodologi som har använts i avhandlingen har 
varit det sidomfång som framför allt Steg 1 har inneburit. Detta kan ju ge 
motsatt effekt, att läsaren inte ser helheten på grund av alla delar, detaljer. 
I detta sammanhang har det varit en fördel att avhandlingsutkast innehålls-
ligt och språkligt har granskats även av kollegor i min skolstödsvardag. 
Det har lett till givande samtal huruvida det är den språkliga framställning-
en eller den innehållsliga tanken som behöver förtydligas. De mer specifikt 
vetenskapliga och metodmässiga aspekterna för avhandlingen har fokuse-
rats i samband med handledning och seminarier. 

Forskarrollen. Det har sannolikt varit till gagn för intervjustudien att 
majoriteten av intervjupersonerna hade träffat mig tidigare vid två tillfällen 
i andra RUC-sammanhang. Jag hade redan vid dessa tillfällen informerat 
om att jag studerade RUC och skulle återkomma till dem vid ett senare 
tillfälle. Sett till att alla tillfrågade RUC också sedan deltog i intervjustudi-
en, har inte min organisatoriska tillhörighet vid ett regionförbund påverkat 
negativt på svarsfrekvensen. Jag bedömer inte att min tillhörighet till ett 
regionförbund har påverkat intervjusvaren på ett sådant sätt att intervjuer-
na inte är tillförlitliga sett till avhandlingens syfte. En tillhörighet till ett 
lärosäte, vilken kan uppfattas som en RUC-konkurrent, skulle kunna på-
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verka likväl som en tillhörighet till ett regionförbund som är knutet till ett 
specifikt län.  

Jag har varit mycket noga med att vid uttalanden om enskilda RUC, un-
derstryka att detta går att hitta på hemsidan, utgör allmän handling mm. 
Jag har också hänvisat till avhandlingens syfte, att avhandlingen inte inne-
bär en jämförelse mellan enskilda RUC. Hade jag haft detta anspråk om 
att uttala mig om enskilda RUC vid namn, tror jag inte att svarsfrekvensen 
hade blivit lika hög. Intervjuerna hade då kunnat bli mer återhållsamma 
för att inte riskera avslöja sina tillkortakommanden.  

Under de knappt två och ett halvt år som föreliggande avhandlingsskri-
vande har pågått har jag inte funnit det särskilt problematiskt att kombine-
ra rollen som forskare med rollen som utvecklingsledare. Jag ser mig inte 
som en person som finns i gränslandet mellan akademi och regionförbund, 
utan snarare en person med olika roller, vilket kräver en förmåga att kun-
na gå in och ut i dessa olika roller. Ett vetenskapligt förhållningssätt är här 
något som behövs i båda rollerna och det som också förenar dem. Detta 
kan dock göra att den verksamhet som bedrivs vid lärosäte respektive regi-
onförbund kan vara oförenliga med varandra. Webers distinktion mellan 
kan och bör, har för mig implicerat det egna ansvaret att skapa en själv-
medvetenhet om de skilda roller som man har i en och samma tjänst. Den 
kunskap som jag genererar i min forskarroll kan i min roll som utveck-
lingsledare förväntas kunna ange vilka handlingar som bör göras eller vilka 
beslut som bör fattas.  

Idealtyper. En förhoppning med idealtyperna i avhandlingen är att de 
ska kunna användas som analytiska verktyg för att diskutera och proble-
matisera samverkan lärosäte – skola utifrån olika infallsvinklar. Idealty-
perna som analytiska verktyg har kontinuerligt prövats i det regionala 
skolstödarbetets arbete som har handlat om en förbättrad samverkan läro-
säte – skola. Utifrån detta sammanhang har idealtyperna bedömts använd-
bara och giltiga. Framförallt har idealtyperna kunnat synliggöra hur skilda 
uttolkningar av RUC och samverkan lärosäte – skola kan härledas till vissa 
logiker och konsekvenser Detta användande av idealtyperna har inte med-
fört att idealtypernas innehåll har förändrats, utan snarare inneburit kritis-
ka synpunkter om hur idealtyperna kan skrivas fram för att bli mer jäm-
förbara och tydliga.  

Om man ser till idealtypernas giltighet och användbarhet för att ”förkla-
rande förstå” RUC 2012 mot bakgrund av kartläggningen i Steg 1, bedö-
mer jag att den regionstärkande idealtypen skulle kunna ha blivit mer di-
stinkt om den statliga regionalpolitiken hade utgjort den vidare kontextua-
liseringen av RUC redan i det inledande kartläggningssteget. En mer kritisk 
blick och uppmärksamhet av specifikt New Public Management inom ut-
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bildningspolitik, skulle också möjligtvis ha kunnat leda till att den avnä-
marbejakande, den regionstärkande och den säljinriktade idealtypen skulle 
ha kunnat relateras till varandra på ett ytterligare sätt än vad som har 
gjorts.  

Förslag på fortsatt forskning 
Nedanstående förslag på fortsatt forskning innebär en fördjupning och 
vidareutveckling av avhandlingens teori, metodologi samt idealtyper. 

Ett första förslag på fortsatt forskning är att vidareutveckla avhandling-
ens idealtyper som analytiska verktyg. Detta tänker jag mig kan ske genom 
att studera hur de i praktiken kommer till uttryck i en jämförande studie av 
kommun och/eller skolenhetsnivå där RUC utgör en av flera andra samar-
betsparter för skolan. Detta innebär således att tillämpa idealtyperna som 
hypoteser och där lärdomar och resultat från en sådan studie sedan även 
kan användas för att revidera idealtyperna. Utfallet kan även innebära att 
antalet idealtyper ökar eller minskar när skolans perspektiv tas som ut-
gångspunkt. Förhoppningen är att idealtyperna då kan bli mer användbara 
och giltiga analytiska verktyg för att utvärdera och studera samverkan där 
skola och RUC/lärosäte utgör två av parterna.  

Ett andra förslag är att mer systematiskt och ingående än vad som görs i 
denna avhandling, relatera och diskutera idealtyperna i förhållande till 
tidigare forskning om samverkan lärosäte – skola. Utifrån de inläsningar 
som jag har gjort av tidigare forskning om samverkan lärosäte – skola och 
skolsamverkan, skulle konstruerade idealtyper ytterligare kunna prövas 
och samtidigt också bidra till att synliggöra olika slags forskning om sam-
verkan som utgår från olika förgivet taganden om vad samverkan kräver, 
är och ska leda till.  

Ett tredje förslag handlar om att vidareutveckla den teoretiska och ana-
lytiska ram som har använts i avhandlingen. Jag skulle vilja tillämpa och 
vidareutveckla idealtypernas som analytiska verktyg för att fördjupa dis-
kussionerna och analyserna av RUC och andra samverkansformer för läro-
säte – skola i ”det sociala” ur ett tydligare rättviseperspektiv. Detta då 
föreliggande studie utifrån ett fraserskt och weberianskt perspektiv ound-
vikligen reser flera moraliska frågor om likvärdighet och rättvisa. Vilken 
röst kan exempelvis den lilla och resurssvaga kommunen rimligen kunna få 
i en samverkan lärosäte – skola – regionförbund som överordnat kan för-
stås i termer av den regionstärkande idealtypen? Ett av kännetecknen för 
en regionstärkande idealtyp är fokusen på gemensamma behov. Via fall-
studier av ”regionstärkande samverkan” skulle jag vilja använda och vida-
reutveckla Frasers rättviseteori på ett sådant sätt att den kan användas som 
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en analytisk ram för att påvisa vad ”regionstärkande samverkan” kan in-
nebära och vilka konsekvenser sådan samverkan kan få.   

Ett fjärde förslag på fortsatt forskning är att vidareutveckla och fördjupa 
idealtypsmetodologins anspråk att kunna skapa en mer rationell förståelse 
av samhälls- och beteendevetenskapliga fenomen. Detta ska ske med ambi-
tionen att kunna ge ett kunskapsbidrag till den pågående forskning och 
annat arbete som finns om hur skolans vetenskaplig grund och beprövade 
erfarenhet ska förstås, praktiseras och bedömas. 
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Summary 
This thesis is a study of the phenomenon of Sweden’s Regional Develop-
ment Centre (Regionalt utvecklingscentrum, RUC). The state’s original 
intention in setting up RUC was to improve collaboration between teacher 
education, research and school development. RUC’s specific content, form 
and governance were examples of issues assigned by the Swedish state to 
each individual RUC to decide. RUC was mandatory for HEIs in Sweden 
that provided teacher education in 1997–2010 (see Ds 1996:16, ‘Changing 
Teacher Education’; Regleringsbrev för budgetåren 1997-2010 avseende 
anslag till universitet och högskolor m.m., ‘Government’s appropriation 
directions for HEIs for the fiscal years 1997 to 2010’). 

Previous studies of RUC as a national phenomenon have emphasised the 
multifaceted nature of RUC as a notion, and the great variation among 
individual regional development centres (Berg 2007; Högskoleverket 
‘Swedish National Agency for Higher Education’ 2009; Rigné 2012). Here, 
this multiplicity will be investigated further in the light of the previous state 
requirement concerning RUC. Specifically, the aim here is to understand 
and explain RUC as a political phenomenon. Attention will therefore be 
directed towards seeking differences: demonstrating how distinct meanings, 
in the sense of interpretations of RUC, are shaped by different ‘social’ 
forces in antagonism or compromise. This entails a view of interpretations 
as invariably shaping perspectives — a view that includes various interests, 
choices and consequences (Englund 1986/2005; Englund 1990). An ap-
proach of this kind is characteristic of the tradition of curriculum theory 
that is described as a sociopolitical perspective on education and the school 
system (Sundberg 2012, pp. 81–82, 87–90). 

 
Purpose, theory and methodology 
The purpose of the present thesis is to clarify and analyse diverging inter-
pretations and consequences of RUC as a phenomenon and conceptualise 
the task of addressing them in a changing education-policy context. This 
purpose may be summarised in six research questions:  
 

1. In state publications between 1996 and 2010, how is RUC defined 
and legitimated as a manifestation of official policy?  

2. How do RUC representatives define and legitimate RUC as a phe-
nomenon in 2012? 

3. What needs, actors and values shape the phenomenon of RUC? 
4. What ideal types of RUC may be distinguished? 
5. How are the ideal types related to one another? 
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6. How can RUC as a phenomenon in 2012 be explained in the light of 
RUC as a previous manifestation of official policy in 1996–2010? 

This thesis combines Nancy Fraser’s theory of needs with Max Weber’s 
methodology of ‘ideal types’. This combination forms the theoretical and 
methodological framework of the thesis. Within this framework, the higher 
analytical category of ideal types is developed and qualified by three sub-
categories: needs, actors and values.  

In Fraser’s theory of needs, RUC is regarded as an outcome of conflict-
ing interpretations of needs over time in ‘the social’ (Fraser 1989b, pp. 
157–160). In this thesis, ‘the social’ refers to a public space where needs 
become political, in the sense of open to public scrutiny and dispute (Fraser 
2003c, pp. 109–112). ‘Official policy’ refers to the fact that a need, the 
need for RUC, has become sanctioned by the state. The different interpre-
tations of needs that are expressed may be understood as interacting po-
lemically with one another, i.e. in terms of superior and subordinate posi-
tion (Fraser 1989b, p. 101). On the basis of Fraser’s needs theory, disunity 
between different interpreters is also assumed to increase the more specifi-
cally a need is formulated. Conversely, the more generally a need is formu-
lated, the greater the likelihood of unity (Fraser 2003c, pp. 97–103). An 
analysis of RUC as a phenomenon, based on Fraser’s needs theory, entails 
a focus on the following (Fraser 2003c, p. 99): 
 

 the interpretive dimension of needs and the fact that it is politically 
controversial; issues involving dissension in welfare states are not 
confined to the distribution of needs satisfaction 

 whose voices, which perspectives and whose interests are the start-
ing point for interpretations of needs 

 how and by what means the needs discussed are generated and ex-
ert their effects 

 where in society prevailing interpretations of needs are created, and 
how interpreters relate to one another.  

 
The analytical category of needs entails a needs analysis of RUC in the 
form of three phases: legitimation of needs, definition of the content of 
needs interpretations, and satisfaction of needs. The category of actor in-
volves analysing RUC as a phenomenon in terms of which separate groups 
and voices are defined and legitimated as RUC’s central needs interpreters. 
This actor category aims to bring the mutual relationships of the needs 
interpreters into focus. The above-mentioned two categories thus mean an 
analytical difference between interpretation (the needs category) and inter-
preters (the actor category). The third category, value, entails clarification 
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and analysis of different competing values, which are expressed more or 
less explicitly in connection with the conflicts in interpreting RUC that take 
place in ‘the social’ over time.  

Finally, ideal type as an analytical category is based on relationships 
among needs, actors and values. Depending on the nature of polemical 
interaction among needs, actors and values, discrete ideal types of RUC 
take shape. These ideal types imply various answers to what RUC can, 
should and is intended to be.  

The methodology of ideal types implies an asserted wish to create under-
standing of a phenomenon on rational grounds (see Eliaeson 2002, pp. 41–
44; Swedberg 2000, pp. 242–243; Weber 1968/1978, p. 8), i.e. an ‘ex-
planatory understanding’ (Weber 1968/1978, p. 8). Accordingly, it is as-
sumed that people usually wish to appear to others as beings who act ra-
tionally (Eliaeson 2002, p. 50). Thus, an ideal type as entailed by the 
methodology does not represent the claim to an ‘explanatory understand-
ing’ (Weber 1968, p. 8) of all conduct as rational. Obtaining a view of 
social patterns and structures means using individuals’ perspectives on their 
own motives and actions as the starting point and, through interpretation, 
explaining why these individuals act as they do (Swedberg 2005, p. 97).  

In the thesis, implementing the methodology of ‘ideal types’ involves an 
operationalisation of the purpose in the form of four stages (cf. Agevall 
1999, p. 239): surveying the phenomenon of RUC (questions 1 and 2), 
construing ideal types of RUC (3 and 4), examining construed ideal types 
in relation to one another (5) and applying construed ideal types as ana-
lytical tools to achieve an explanatory understanding of RUC (6).  

All in all, this theoretical and methodological framework means that 
what RUC can, must or should be is not, a priori, to be seen as given or 
self-evident. RUC’s multiplicity can be analysed and explained as rational 
in relation to the needs, values (perspectives), actor alliances and educa-
tion-policy contexts by which RUC as a phenomenon, over time, has been 
legitimated and defined.  

 
Stage 1a. Survey: RUC in state publications, 1996–2010 
The purpose of the first stage was to survey how RUC as a phenomenon 
had been formulated, i.e. legitimated and defined in the context of educa-
tion policy. This has been done by analysing central government publica-
tions issued during the initial period of RUC’s legitimation and its period 
as a phenomenon of official policy, i.e. 1996–2010.  

Regional development centres, as an idea, were formulated ahead of the 
reform of teacher education in 2001. The term ‘regional development cen-
tres’ indicates an idea that there was a need to create multiple centres 
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where encounters between HEIs and schools could take place, and which 
took local and regional requirements into consideration. 

During this initial period, the then Swedish National Agency for Higher 
Education and National Agency for Education were engaged to provide 
support in the task of establishing regional development centres. In accor-
dance with the original intention for RUC, these agencies were given no 
formal role to join in managing its content or form. The two agencies may, 
however, be perceived as indirect actors that, with their reports, reinforce 
what were conceived as the set of issues, initially emerging in 1996, con-
cerning collaboration between HEIs on the one hand and schools, teacher 
training and present-day school education on the other. Moreover, these 
reports make RUC a central means of resolving these issues.  

In 2002–10 there were shifts, in terms of content, both in the arguments 
and motives that defined why RUC was needed and in the legitimacy of 
RUC as a phenomenon in terms of official policy. From 2003, it was im-
plied that RUC had now become an established phenomenon in official 
policy, uniform nationwide and increasingly synonymous with the HEIs 
themselves.  

The problematical relationship between the HEIs, on the one hand, and 
schools and development of teacher education, as such, on the other no 
longer seems to be one of the main reasons why RUC needs to exist. RUC 
came, with increasing clarity, to be defined and legitimated as a partner in 
local school development, i.e. work to develop school education. In paral-
lel, the context of teacher education — which, during the second half of the 
1990s, established RUC as a legitimate phenomenon manifesting official 
education policy — came to adopt an ever more hesitant attitude towards 
the necessity of RUC as a manifestation of official policy. What is happen-
ing now is possible to perceive as a denial of RUC as a central government 
concern in favour of isolating RUC as an internal matter concerning the 
HEIs. Proponents justify this whole change of attitude with reference to the 
changes under way in the HEIs’ world — a world to which RUC formally 
belongs. Since teacher education is now seen as a national issue, RUC is no 
longer needed as the regional forum for teacher education that it was 
originally and overarchingly launched to be. 

 
Stage 1b. Survey: RUC’s situation in late autumn 2012 
The survey of RUC in late autumn 2012 was based on interviews with 
RUC representatives at 22 HEIs. In these semi-structured interviews, ques-
tions were posed about the history, current features and future prospects of 
the individual regional development centres concerned.  
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By late autumn 2012, three HEIs had opted to close down their centres. 
To the interviewees and their respective HEIs, the actual term ‘regional 
development centre’ or the phenomenon of RUC as such does not appear 
to have been the key issue. More important considerations, as far as they 
were concerned, were the content that the centre should organise or where 
it should be located at the HEI, in organisational terms.  

Great variation emerges in regional conditions and legitimacy for RUC 
as a national phenomenon in 2012. While some RUC representatives give 
expression to stability and extended activities, others hint at a struggle for 
RUC’s survival. What all the interviewees have in common is that they see 
their activities as primarily directed at schools. 

The overall picture construed from the interviews conducted is one of 
RUC with many activities. The interviews yield a description, direct or 
indirect, of work that is considered important to the HEI as a whole. For 
most of the regional development centres that lack financial agreements 
with ‘their’ municipalities, the National Agency for Education is empha-
sised as an important (in the sense of necessary) funder for enabling the 
centres to offer services to their respective municipalities. Based on the way 
in which RUC’s relationship with the Agency is described by the interview-
ees, RUC is construed primarily as a partner intended to satisfy the school 
needs defined by the Government through the Agency. On the other hand, 
the Swedish Schools Inspectorate is construed here, on the basis of the 
interviews, more as an equal, listening partner seeking to generate dialogue 
with the RUC on school activities.  

Various kinds of school development in the form of commissioned 
courses, research projects and so forth appear to constitute an ever grow-
ing and crucial part of RUC’s work. Among the individual centres, some 
variation is discernible in how research and research ties in relation to the 
remit of school development are seen as linked together. 

 
Stage 2. Five ideal types of RUC as an associate 
This second stage has involved coding and analysis of the interview tran-
scripts with the aim of abstracting a number of ideal types of RUC as a 
political phenomenon in 2012. An ideal type involves a purification of 
reality, a ‘utopia’ (Weber 1949/2011, p. 90). An ideal type is composed of 
interpretations that characterise a common logic, which entails orientation 
towards certain values but not others. Thus, an ideal type does not exist. 

Five ideal types of RUC as an associate were construed. These have been 
given names that refer to what legitimates RUC as a phenomenon in 2012.  

The receiver-oriented ideal type: ‘We need to treat as fundamental the 
schools’ need for pupils’ learning to improve.’ RUC as an associate legiti-
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mates the needs of school education. Central actors for RUC are school 
authorities and HEIs. By collaborating with them, RUC ensures that the 
schools’ needs are satisfied. RUC becomes a kind of guarantor for school 
education at the HEI. The receiver-oriented legitimacy is characterised by 
institutional (school) logic.  

The trust-creating ideal type: ‘We need to generate trust between schools 
and HEIs so as to make it possible to bring about collaboration on “com-
mon concerns”.’ As an associate, RUC becomes a forum where needs are 
legitimated and defined jointly. RUC is needed in order to create a more 
equal relationship between HEIs and schools. The process of creating trust 
is characterised by a communicative logic.  

The conceptualising ideal type: ‘Academia needs to take on school edu-
cation so that the academic basis (and the tried and tested experience) of 
schools can be strengthened.’ RUC as an associate becomes a spokesman 
for the HEIs and adopts an academic attitude towards the needs of school 
education. Collaboration and beneficial applications of research, based on 
the HEIs’ state remit, legitimate the need for RUC. The conceptualising 
ideal type is characterised by an academic logic.  

The region-boosting ideal type: ‘HEIs need, jointly with their member 
municipalities, to cooperate in meeting common needs so as to create 
strong regions.’ The needs that are legitimated, defined and satisfied are 
composed of the requirements that have been formulated by the partners 
involved as their common needs. RUC becomes the HEIs’ platform where 
the need for strong alliances that create win-win situations and regional 
development is met. Apart from the HEIs, central actors in these joint ef-
forts are municipalities belonging to the HEIs’ RUC region. Additional 
central actors may be regional and municipal associations, businesses etc. 
The region-boosting ideal type is characterised by a growth logic.  

The sales-oriented ideal type: ‘We need to deliver what the customer 
wants so as to remain in demand.’ RUC as an associate becomes a spokes-
man for the HEIs that adopts a sales-oriented attitude to schools and the 
community at large. This involves obtaining remits that can be fulfilled 
with skills available in the HEIs. Their staff and the National Agency for 
Education are central partners in this endeavour, in order to ensure cus-
tomer satisfaction and meet the needs of schools and other customers. The 
sales-oriented ideal type is characterised by a market logic.  

 
Stage 3. Model of ideal types 
In the third stage, the construed ideal types are tested in relation to one 
another. This testing has culminated in a model illustrating how the five 
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ideal types can be understood and conceptualised in relation to one an-
other:  
 
 Collaboration as an aim and for a process 

 
 

Schools’ remit, 
perspective 
and interests 

 

Receiver-
oriented  

Trust-creating Conceptualising HEIs’ remit, 
perspective 
and interests Region-boosting Sales-oriented 

  
Collaboration as a means and for a product 

 

 

Figure 11. Model of ideal types 
 
The model of ideal types is based on two relationships. One concerns 
whose perspective, remit and interests are given the overarching legitimacy 
to justify the need for collaboration: the HEIs’ or the schools’. The other 
relationship is a matter of the overarching source of legitimacy for why 
collaboration is necessary: working together as an end in itself and/or 
process, or as a means and/or product. 

The manner of reflecting on what the ideal types may specifically include 
has involved testing that exemplifies how the ideal types, as analytical 
tools, can be used separately. The receiver-oriented ideal type as an ana-
lytical tool creates scope for focusing on divergent interpretations of school 
development. The sales-oriented ideal type, in turn, paves the way for a 
special focus on finances, while the conceptualising focuses on research, the 
trust-creating on collaboration and the region-boosting on growth.  

An ideal type means that a specific screen is applied to RUC, the object 
of investigation in this thesis. Depending on how the ideal types are mani-
fested, specifically or by which parties, divergences in interpretation can be 
both clarified and toned down. Owing to the various possible shifts that 
may take place within an ideal type when its content is specified, certain 
combinations of ideal types may also be seen as more mutually reconcilable 
than others. If the ambition is to reach agreement in some sense and bring 
about a RUC, a collaboration etc., then the actual struggle is a matter of 
gaining the power to legitimate and define the overarching logic, in RUC’s 
name, for the purpose of cooperation. This also includes the preferential 
right of interpretation, to decide which specifications are made and as-
sumed on the basis of other (subordinate) values. 

  
Stage 4. An explanatory understanding of RUC  
In the fourth stage, the ideal types serve as analytical tools to gain an ‘ex-
planatory understanding’ of RUC as a political phenomenon in 2012, in 
the light of its history of manifesting official policy in state publications.  
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In the state publications (1997–2010), RUC is legitimated and identified 
predominantly as the receiver-oriented associate. Initially, this takes place 
in close symbiosis with asserting the importance of RUC as the trust-
creating associate as well. The period 1996–2001 is characterised by 
teacher education being specified as the joint requirement for HEIs and 
schools, also including school development and research. With the receiver-
oriented ideal type, the problems RUC needs to solve are identified. The 
trust-creating ideal type clarifies the values intended to be reflected, in the 
form of RUC, in this collaboration. 

Education-policy decisions to set up and subsequently abolish the Swed-
ish National Agency for School Improvement (Myndigheten för Skolut-
veckling, MSU), and also the introduction of the HEIs’ special bodies for 
teacher education, afford increasingly clear legitimation of RUC as the 
receiver-oriented and conceptualising associate. RUC is taken increasingly 
for granted during the intermediate period, 2002–06; municipalities and 
schools have trust in RUC; and RUC is a research guarantor. RUC’s func-
tion of creating trust between schools and HEIs is asserted ever less. The 
need for greater trust between these institutions becomes a non-issue over 
time. This may be perceived as logical, based on instances of wording in 
the publications that assume RUC to be a single nationwide phenomenon 
with similar features everywhere. This contrasts with earlier state publica-
tions in which, by contrast, more attention was paid to RUC’s variability 
as a nationwide phenomenon.  

During the third and last period of state publications studied, 2007–10, 
teacher education as the joint sphere of schools and HEIs has been toned 
down. Instead, research and school development emerge as the areas on 
which RUC, as an associate, needs to focus. With continued predominance 
of the receiver-oriented ideal type for legitimating and defining RUC, le-
gitimation of the area of research is perceived best in relation to the start-
ing point in the development of school education. With the abolition of 
MSU and the assertion, in the state publications on a new agency structure 
in school education, of the view of how national and local school devel-
opment are related, RUC’s legitimacy as a conceptualising and receiver-
oriented associate with a regional base is strengthened. RUC is identified as 
one among several actors that can support schools in their development 
efforts. RUC’s legitimacy is further reinforced on the basis of the conceptu-
alising ideal type, since RUC is also presented as capable of assuming the 
function of disseminating research results to schools.  

It is also implied that RUC can be a sales-oriented associate where its 
‘natural’ ties with research may be perceived as a competitive advantage 
for RUC vis-à-vis other school actors. Region-boosting and sales-oriented 
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characteristics may be identified in the state publications, but are then im-
plied more as expressions of what RUC should not be or something to 
which RUC unavoidably needs to consider. 

This last period, 2007–10, on the other hand, is characterised by the ex-
istence of voices and interpretations of RUC that legitimate and define the 
need for RUC as support for school development. This may be ascribed to 
the receiver-oriented ideal type, supplemented in general terms by the con-
ceptualising ideal type. The major variations of RUC and among individual 
regional development centres are noted by the National Agency for Higher 
Education, but with the recommendation of a clearer remit rather than a 
firmer structure. Irrespective of whether RUC is described as a multifaceted 
or uniform phenomenon, the attitude is the same: RUC is needed.  

On the other hand, during the same period the formerly so unequivo-
cally positive view of the need for RUC begins to be eroded. One reason 
that may be discerned for this is the demand for a new system of teacher 
education that is being investigated and decided upon during this period. 
One key demand imposed on a new teacher-training system is that it 
should primarily meet the common national needs rather than, as before, 
the regional ones. National responsibility for the quality of teacher educa-
tion is emphasised. With the investigation and the decision that HEIs, to a 
higher degree than before, should be allowed to rule on their own internal 
work, it becomes logical for RUC, too, to be regulated as an internal HEI 
concern. The legitimacy received by RUC in its role of supporting school 
development and meeting the needs of the school authorities during the 
same period may be understood as an insufficiently legitimate argument for 
making an exception whereby RUC would remain an officially sanctioned 
phenomenon even after 2010. Scope for continuing to have RUC and sup-
porting school development is assumed, in the state publications perused, 
to be capable of continuing despite decisions to make the HEIs more inde-
pendent. RUC as a political, nationwide phenomenon may persist, but 
since 2011 every individual HEI has been deciding whether its individual 
centre should be preserved.  

 
Concluding comments 
In this thesis, RUC as a phenomenon in 2012 has been investigated, in the 
light of a changing context of education policy in 1996–2010, in four ana-
lytical stages (1–4). When the outcomes of all the stages are combined, a 
few possible conclusions about RUC’s development in a changing educa-
tion-policy context emerge.  

One conclusion is that RUC’s overarching continuous legitimacy as a re-
ceiver-oriented associate may be understood as both its strength and its 
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weakness. Arguments for cooperation between HEIs and schools in a 
teacher-training context that ranks higher than the needs, remits and inter-
ests of schools may, over time, be seen as increasingly legitimate in a con-
text of ‘school policy’ and decreasingly so in one of research and higher 
education. This has happened at a time when teacher education and re-
search have gained increasing legitimacy on the basis of HEIs’ remits, per-
spectives and interests, and school development based on those of schools.  

Another conclusion is that diversity and variation, which were initially 
legitimated as RUC’s strength, were later — with changing education pol-
icy — defined as one of RUC’s weaknesses as a phenomenon of official 
policy. 

A third conclusion is that a shift in focus has taken place from a need to 
legitimate RUC in ‘the social’ as a phenomenon in the ‘borderland between 
HEIs and schools’ (from RUC i gränslandet mellan akademi och skola, title 
from Berg 2007) to a growing need to legitimate RUC as a phenomenon 
between the HEIs’ ‘academisation and marketisation’ (akademisering och 
marknadisering, pair of terms from Ek et al. 2012). At the turn of the mil-
lennium, RUC was legitimated and defined as the ‘space’ between higher 
and school education. When the state requirement for RUC disappeared in 
2011, RUC’s legitimacy in the HEIs became crucial for RUC’s continued 
existence as a nationwide phenomenon. The HEIs’ goodwill towards RUC, 
its dependence on remits from the National Agency for Education and the 
schools’ need for research appear to be three aspects that make it more 
likely that, in 2012, the regional development centre should be deemed 
important to retain at an HEI. RUC’s survival may be seen as dependent 
on how the HEIs interpret and manage their situation, their remit of col-
laboration and their mandate of ‘ensuring that benefit is derived from their 
research findings’ (SFS 1992:1434, ‘Swedish Higher Education Act 
1992:1434’, Chapter 1, Section 2), in alliance and competition with other 
actors in ‘the social’. 
A fourth conclusion is that RUC, understood within the framework of a 
receiver-oriented ideal type in polemical interaction with one that is sales-
oriented, may involve new definitions of what RUC as a national phe-
nomenon can, must or should be. RUC as the sales-oriented associate 
combined with a role as research guarantor with receiver-oriented features 
may appear to be a highly challenging but rational option for legitimating 
and defining RUC. RUC emphasised as the superior, region-boosting asso-
ciate is another rational option. The latter would mean that RUC’s impor-
tance for teacher education is once more combined with school develop-
ment and research, but then on the basis of ‘joint needs’ within the scope 
of a distinct growth logic.  
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120911 Brev till RUC om intervju 

Hej, 

Mitt namn är Lena Öijen och bedriver mina forskarstudier i pedagogik på Örebro universitet. Jag 
vänder mig till er eftersom jag inom ramen för mitt avhandlingsarbete studerar fenomenet Regionala 
utvecklingscentrum (RUC). Jag är särskilt intresserad av RUC som samarbetspart till kommuner och 
skolor. Det är då skillnaderna snarare än likheterna avseende RUC som jag kommer att fokusera i min 
studie.  

Med detta brev hoppas jag få kontakt med er som arbetar med eller/och har ansvar för RUC eller 
liknande verksamhet för en intervju under hösten 2012. Det är via e-postlistan för RUC:s nationella 
nätverk respektive genomgång av högskolornas och universitetens hemsidor som jag har fått tag i 
dina/era kontaktuppgifter. Vid eventuella fel i sändlistan, meddela mig gärna det i så fall.  

Intervjun kommer att ske på plats hos er alternativt via Skype. Intervjun beräknas ta cirka en timma. 
Vem eller vilka som ska representera ert RUC under intervjun tar vi gemensamt beslut om i samband 
med bokning av datum och tid.  

Intervjumaterialet kommer att användas och presenteras i avhandlingen på ett sådant sätt att 
utsagor från enskilda personer inte kan spåras. Information och synpunkter som framkommer under 
intervjun kommer enbart att användas i avhandlingsarbetet, förutsatt att inte någon annan 
överenskommelse sker.  

Är ni intresserade av att delta i min avhandlingsstudie? Jag vore mycket tacksam om ni kan meddela 
mig ert svar senast 1 oktober 2012.  

Frågor? Kontakta mig via mail lena.oijen@regionorebro.se eller via telefon 019-317 63 25. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Lena Öijen 
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120917 Inför RUCintervju 

Information inför intervju 
Tack för att ni vill medverka i min avhandlingsstudie om Regionala utvecklingscentrum (RUC)! 

Inför mitt besök hos er kommer jag att ta del av den presentation och information som finns om 
”RUC” på hemsidan för ert universitet/högskola. Detta för att få en översiktlig uppfattning om ert 
RUC. 

Under intervjutillfället vill jag få reda på mer om ert RUC:s roll, uppdrag och verksamhet. Det 
kommer att ske utifrån följande frågeställningar:  

1. VARFÖR finns det ett RUC hos er?  
2. VAD gör RUC? 
3. HUR arbetar RUC?  
4. VILKA är RUC till för? 
5. Viktiga KONTAKTER och SAMARBETEN? 

Intervjun kommer att spelas in och transkriberas så snart som möjligt efter intervjutillfället. Ingen 
annan än jag kommer att lyssna på dessa inspelningar.  

Den nedskrivna intervjun kommer att skickas till er via e-post när den är sammanställd. Detta för att 
ni ska få möjlighet att komma med synpunkter om eventuella felaktigheter i transkriberingen.  

Som tidigare informerats om kommer intervjumaterialet att användas och presenteras i 
avhandlingen på ett sådant sätt att utsagor från enskilda personer inte kan spåras. Information och 
synpunkter som framkommer under intervjun kommer enbart att användas i avhandlingsarbetet, 
förutsatt att inte någon annan överenskommelse sker. 

Avhandlingsarbetet kommer att ske i enlighet med god forskningssedi.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Lena Öijen 

Forskarstuderande i pedagogik på Örebro universitet 

Tfn: 019-602 63 25 

Sms: 070-317 63 25 

lena.oijen@regionorebro.se 

 

i I Vetenskapsrådets rapportserie ingår den för mig tänkvärda och användbara rapporten: God forskningssed 
(Vetenskapsrådet 1:2011).  
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