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Förord 
 

För Sveriges ingenjörer är samspelet mellan forskning, näringsliv och det 

omgivande samhället styrande för att skapa god dynamik inom forskningen och 

ge växtkraft åt näringslivet. När VINNOVA fick uppdraget att utveckla modeller för 

att utvärdera samverkan initierade förbundet en utredning om principer för kvalitet i 

samverkan mellan akademi och omgivande samhälle. Dan Brändström tillfrågades 

att leda en grupp experter från akademi och näringsliv och tillsammans har vi 

arbetat för att tydliggöra centrala principer för god samverkan. Vi hoppas och tror 

resultatet som du nu håller i din hand kan bidra till debatten om vad samverkan är, 

hur samspelet mellan forskning och näringsliv och övriga samhället ska se ut och, 

sist men inte minst, hur samverkan kan stärkas och utvecklas inom och utanför 

akademin. 

 

 

Peter Larsson 

Samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer 
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Sammanfattning 
Sveriges Ingenjörer vill med denna rapport stärka synen på samverkan som en viktig 

uppgift för akademi, näringsliv och omgivande samhälle. Utredningen tillkom i samband 

med att VINNOVA fick i uppdrag att utveckla metoder och kriterier för bedömning av 

lärosätenas samverkansarbete. En expertgrupp tillsattes för att diskutera principer för att 

värdera samverkan och komma med förslag hur lärosäten och näringsliv/samhälle kan 

utveckla och förbättra samverkansaktiviteter. Expertgruppen har i sitt arbete försökt 

precisera varför man bör samverka, viktiga komponenter för god samverkan och vad som 

är kännetecknande för goda styrformer av samverkan. Utifrån erfarenheter från de egna 

verksamheterna bland ledamöterna har man identifierat former för samverkan som man 

anser fungerar väl. 

 

En av de första slutsatser som expertgruppen drog var att både utbildning och forskning 

måste inkluderas om man ska kunna göra en korrekt värdering av lärosätenas arbete med 

samverkan. En annan slutsats som expertgruppen dragit är att det är rimligare att värdera 

kvaliteten i lärosätenas arbete med och processer för samverkan (aktiviteter, form och 

organisering) än att försöka värdera effekterna av samverkan i termer av samhällsnytta. 

 

Rapporten lämnar förslag på sex åtgärder för att nå målet om en bättre samverkan: 

Förslag till åtgärder 

1. Öka resurserna för samverkan så att det kommer till användning både i lärosätenas 

verksamheter och i utvärderingen av samverkan. 

2. Integrera samverkan som ett kriterium i nuvarande utvärderingssystem för 

utbildning och forskning. 

3. Utforma utvärderingssystemen så att lärosätenas autonomi ökar och där 

samverkansarbetet också granskas. 

4. Meritera forskare som samverkar. Det är ett starkt individuellt incitament för 

samverkan. 

5. Låt externa kollegor granska samverkan. Kollegial granskning är en naturligt 

utvecklad akademisk bedömningsform och bör användas för att även värdera 

samverkan. 

6. Skapa fler mötesplatser mellan akademi och näringsliv/samhälle genom till 

exempel strategiska råd eller advisory boards på lärosätena.  
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Del 1. Samverkansdebatten 

Sveriges Ingenjörers initiativ i debatten 
om principer för samverkan 
Denna rapport är resultatet av Sveriges Ingenjörers 

utredning om principer för samverkan och på vilket sätt 

man ska kunna värdera detta. Förbundet tillsatte 

Expertgruppen för kvalitet i samverkan våren 2013 med 

företrädare för näringsliv och universitetsvärld. 

Bakgrunden var regeringens uppdrag till framförallt 

VINNOVA (Verket för innovationssystem), men också 

Vetenskapsrådet. Förbundet vill genom detta arbete lämna sitt bidrag till debatten om 

samverkan inom forskning och utbildning och hur det bör värderas. 

 

Dan Brändström, tidigare VD för Riksbankens Jubileumsfond, har varit ordförande för 

expertgruppen. Universitetsvärlden har företrätts av Anders Malmberg, prorektor vid 

Uppsala universitet, Margareta Norell Bergendahl, vicerektor vid Kungliga Tekniska 

Högskolan och Linus Wiebe, innovationsdirektör på Lunds universitet. Helena Malmqvist, 

forskningsansvarig på ABB, Sara Mazur, forskningschef för Ericsson och Andreas 

Fredriksson, tidigare forskningschef på LKAB har representerat näringslivet. Från Sveriges 

Ingenjörer har Måns Östring, vice ordförande i förbundet och Peter Larsson, 

samhällspolitisk direktör, samt Laila Abdallah, utredare, deltagit. Expertgruppen har träffats 

vid sju tillfällen mellan februari och november under 2013. I ett tidigt skede av arbetet låg 

fokus på att hämta in så mycket information som möjligt kring samverkansfrågorna och ett 

antal föreläsare har närvarat vid mötena, bland annat från Verket för Tillväxtanalys och 

Vetenskap & Allmänhet. Flera av ledamöterna har individuellt engagerat sig i de aktuella 

regeringsuppdragen till VINNOVA och Vetenskapsrådet. 

 

Målsättningen har varit att lämna förslag till generella principer för god samverkan och hur 

detta ska värderas, som senare kan ligga till grund för mer detaljerade fördelningssystem. 

Centrala frågor för gruppen har varit: 

- Vad är samverkan och vad vi vill uppnå med samverkan? 

- Vilka goda former finns för samverkan och hur ska kriterier utformas? 

- Hur kan goda prestationer inom samverkan inkorporeras i ett kvalitetsbaserat 

resurstilldelningssystem? 

- Och slutligen, hur skulle ett utvärderingssystem för samverkan se ut?  

Utredningsarbetet har bestått i att analysera debatten om samverkan (i denna del), att 

precisera varför man bör samverka och ge exempel på god samverkan (del 2) samt att 

ange principiella utgångspunkter för god samverkan, kännetecknande för goda styrformer 

av samverkan och hur systemen för utvärderingar bör hänga ihop - för både forskning, 

6 

 



utbildning och samverkan (del 3). Allt detta diskuteras mer ingående i de två följande 

delarna av rapporten som avslutas med ett antal förslag till åtgärder. 

 

Bakgrund 

Att universitet och högskolor ska samverka med det omgivande samhället står inskrivet i 

högskolelagen sedan 1996: ”I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det 

omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att 

forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta” (Högskolelagen 1992:1434, 1 

kap. 2 §). Denna uppgift har ibland kallats för ”den tredje uppgiften”. Det pågår många 

spännande samverkansprojekt mellan forskning, utbildning, näringsliv, offentlig sektor och 

omgivande samhället som helhet. Samverkanskravet riktas i första hand mot forskningen, 

och i mindre grad mot utbildningen. Ändå sker sannolikt den viktigaste 

kunskapsöverföringen från universitet till samhälle via de färdigutbildade studenterna, det 

vill säga kompetenta människor som går ut i arbetslivet och bidrar till innovationskraft och 

tillväxt för samhället. I rapporten Högskolekvalitet 2012 – Får studenter jobb efter examen? 

(Svenskt Näringsliv 2012) konstateras att studenter som under sin utbildning har haft 

möjlighet att samverka med företag eller andra organisationer får jobb snabbare efter 

utbildning. Sannolikheten är högre att jobbet är kvalificerat och med en högre ingångslön. 

Studenterna verkar dessutom nöjdare med en utbildning som har innehållit samverkan 

med näringsliv, samhälle och arbetsliv. 

 

Det råder ingen tvekan om att samverkan har en positiv inverkan på samhället, men det 

talas inte lika ofta om vilken betydelse den har för forskningens och utbildningens kvalitet. 

Lika lite talas det om vilken kvalitet olika former för samverkan håller. För snart ett 

decennium fastslog Högskoleverket (Högskolan samverkar, 2004:38 R) att lärosätena 

hade blivit bättre på att samverka och fått en förbättrad incitamentsstruktur. Man kan 

därför inte längre betrakta samverkansuppdraget som en separat tredje uppgift, utan 

snarare som en väl integrerad del i både forskning och utbildning. Samtidigt visar en färsk 

statlig offentlig utredning om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och 

högskolor (SOU 2012:41) att det stöd som ges huvudsakligen framhåller sambandet 

mellan forskning och innovation, medan sambandet mellan utbildning och innovation får 

marginell uppmärksamhet. Större delen av forskningen om samverkan handlar om 

forskningssamverkan snarare än utbildningssamverkan (Bengtsson 2013). 

 

Ett viktigt styrinstrument för universitet och högskolor är resurstilldelningen. Balansen 

mellan forskning och utbildning har förändrats under senare år. Lärosätenas intäkter för 

utbildning utgör idag 43 procent av den totala budgeten och har minskat relation till 

forskningen. Däremot ser finansieringsbilden olika ut för de båda verksamheterna. 
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Utbildning finansieras i huvudsak av statliga direktanslag jämfört med forskningen, som har 

fler finansieringskällor1. I slutbetänkandet Resurser för kvalitet (SOU 2007: 81) behandlas 

frågan om hur man kan frigöra resurser för att nå högsta tänkbara kvalitet i lärosätenas 

verksamheter. Utredningen konstaterar att det finns en förnyad medvetenhet om det stora 

värdet av en samverkan med det omgivande samhället som tar sig uttryck i den 

entreprenöriella dimensionen av högskolan. Samtidigt noteras att lärosätenas resurser för 

samverkan fortfarande är små eller näst intill obefintliga i relation till de två andra 

uppdragen; undervisning och forskning. 

 

Den näst senaste forskningspropositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 

2008/09:50) innebar utökade krav på att mäta forskningskvaliteten, då 10 procent av de 

statliga basanslagen till forskning utsattes för en kvalitetsbaserad omfördelning mellan 

lärosätena. Som grund för omfördelningen sattes tre kriterier; publiceringar, citeringar och 

externa medel. Tidigare universitetskansler Anders Flodström fick två år senare i uppdrag 

att utveckla systemet. I den Flodströmska utredningen Prestationsbaserad resurstilldelning 

för universitet och högskola (U2010/4151/SAM) rekommenderades att inkludera 

samverkan och påverkan i samhället som en indikator för att bedöma forskningskvaliteten. 

I den senaste forskningspropositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) 

redovisades således olika åtgärder för att integrera samverkan som en indikator för att 

mäta kvaliteten i forskningen. Inga skarpa förslag gavs dock på hur detta skulle vara 

utformat. Istället valde regeringen att ge två uppdrag, ett till Vetenskapsrådet för att 

utveckla en modell för kollegial bedömning där nyttiggörande av forskningens resultat ska 

ingå, och ett till VINNOVA (Verket för innovationssystem) om att ta fram en modell för att 

värdera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. De metoder och kriterier 

som tas fram ska utformas på ett sätt som gör det möjligt att använda i ett framtida 

resursfördelningssystem. 

  

1 UKÄ (Universitetskanslerämbetet) konstaterar att forskningens omfattning har ökat under senare år i relation till utbildningen. 
Andelen utbildning på grund och avancerad nivå av totala verksamheten, mätt i intäkter, har minskat med tre procentenheter 
sedan 2008, från drygt 45 procent till knappt 43 procent. För tio år sedan var andelen 47 procent. I reella medel innebär det att 
lärosätenas intäkter för forskning och forskarutbildning var 34,9 miljarder kronor, medan intäkterna för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå var 25,9 miljarder kronor, alltså tre fjärdedelar av forskningsintäkterna. Lärosätena har således, totalt sett, blivit 
alltmer forskningstunga under 00-talet. Däremot ser finansieringsbilden lite olika ut för de båda verksamheterna. Utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå finansieras till allra största del (87 procent) genom direkta statsanslag medan forskning och 
forskarutbildning finansieras till mindre än hälften (46 procent) av de direkta statsanslagen. En betydande andel (26 procent) av 
forskningsmedlen tilldelas via forskningsråden och andra myndigheter. Andra viktiga finansiärer till forskningen är privata stiftelser 
och organisationer (UKÄ 2013). 
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DEL 2. Vad är god samverkan? 

 

Varför samverka? 
Samverkan är ett brett begrepp. Det handlar om alla de 

kontakter, utbyten och gemensamma aktiviteter som 

innebär att relationer byggs och kunskap flödar mellan 

lärosäten och aktörer i det omgivande samhället. Kvalitet i 

samverkan handlar i det perspektivet om en lyckosam 

kunskapsöverföring – i båda riktningarna. Framgångsrik 

samverkan bidrar till att de kunskaper och kompetenser 

som lärosätena frambringar sätts i arbete i näringsliv och samhälle, men också om att 

impulser från näringsliv och samhälle får bidra till den successiva utvecklingen av utbildning 

och forskning. 

 

Fokus för Expertgruppens arbete har varit att identifiera vilka former för samverkan som 

skapar kvalitet i kärnverksamheten. Vi vill bredda definitionen för vad utbildning och 

forskning är så att det inkluderar samverkan som en del i utvecklingsarbetet. Det finns 

många skäl för detta. I rapporten Sammanfattning, analys och slutsatser av intervjuer med 

akademi och företag inom KK-stiftelsens HÖG-projekt avslutade 2009 (2013) konstaterar 

KK-stiftelsen att samfinansierade forskningsprojekt till lärosäten och företag har många 

fördelar. Undersökningen visar att samverkan har medfört bättre resultat och en utveckling 

av ny kunskap i både företag och forskning. Inte minst inom akademin vittnar forskare om 

att gemensamma forskningsprojekt fungerar som en katalysator för forskargrupper. Det 

ökar forskargruppernas storlek som ett direkt resultat av att bredden och djupet i 

forskningen utvecklas i samspelet mellan näringsliv och akademi. 

 

Interaktionen mellan forskare och aktörer i det omgivande samhället innebär att olika 

utgångspunkter, perspektiv och erfarenheter möts. Ju mer långsiktigt och kontinuerligt 

detta samspel är desto bättre blir förutsättningarna för framgångsrik kunskapsöverföring. 

Både inom och utanför akademin hittar man nya sätt att identifiera och betrakta problemen 

på, vilket i förlängningen innebär kortare kommunikationsvägar som höjer effektiviteten av 

kunskapsöverföringen mellan akademi och det omgivande samhället. Gemensamma 

forskningsprojekt har den unika egenskapen att stimulera såväl vetenskapliga utmaningar 

som innovationsförmåga och lösningar i näringslivet. Det bidrar till att samverkan skapar 

både akademisk nytta och ökar konkurrenskraften i företag. 

 

Samverkan bör i första hand betraktas som ett medel snarare än ett mål för ökad kvalitet i 

utbildning och forskning. Vi menar att det är viktigt att skilja mellan å ena sidan att mäta 

forskningens och utbildningens nyttiggörande och prestation och å andra sidan värdera 

kvaliteten i lärosätenas samverkansuppgift. En aktiv samverkan mellan akademi och 
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omgivande samhälle bidrar till kunskapens nyttiggörande och främjar lärosätenas 

kvalitetsutveckling. 

 

Det är svårt att värdera relevansen och samhällsnyttan i forskning och utbildning. Vägen 
från en avgränsad forsknings- eller utbildningsinsats vid ett lärosäte till en samhällseffekt är 
ofta lång och krokig. Visst är det möjligt att ibland påvisa att en ny produkt når en 
marknad, en ny behandlingsmetod introduceras, en ny organisationsform implementeras 
eller en ny lagstiftning införs har koppling till akademiskt producerad eller förmedlad 
kunskap, men det finns ingen enkel metod för att fastställa hur starkt sambandet är. 
Tvärtom är det ytterst svårt att härleda samhällsnyttan till ett särskilt lärosäte eller till en 
specifik forskning. Även om det vore metodmässigt möjligt att mäta enskilda forsknings- 
eller utbildningsinsatsers nytta och relevans är det tveksamt att lägga sådana bedömningar 
till grund för omfördelning av basanslagen till lärosätenas forskning. Det skulle riskera att 
leda till olyckliga styreffekter. Lärosätena skulle få ett incitament att satsa på forskning som 
kortsiktigt bedöms ge de mest mätbara nyttoeffekterna, vilket inte självklart vore långsiktigt 
gynnsamt för Sverige som forsknings- och utbildningsnation. 

Om utgångspunkten är att samverkan är ett medel snarare än ett självändamål, vad vill vi 

då uppnå med samverkan? Varför samverka? Vi har valt att fördela detta i tre 

frågeställningar: 

- Vad är det vi vill stimulera med samverkan? 

- Hur kan ett system för samverkan se ut? 

- Och vad kan och bör vi försöka mäta och värdera? 

 

Vad vill vi stimulera med samverkan? 

- Skapa förutsättningar för dubbelriktade kunskapsflöden mellan akademi till 

omgivande. 

- Ökad samhällsnytta, ökad innovations- och konkurrenskraft och nyttiggörande av 

forskningsbaserad kunskap som utvecklas inom universitet och högskolor. 

- Kvalitetetsutveckling i forskning och utbildning. 

- En grogrund för kunskapsspridning och kompetensöverföring både från akademi 

till omgivande samhälle och tvärtom. 

- Generera stöd för expertis och evidensbaserad kunskap i samhället. 

 

Vad kan ett väl utvecklat system för samverkan åstadkomma? 

- Ökad kvalitet och relevans i forskning och utbildning genom att exponera 

lärosäten för aktuella problem och utmaningar i näringsliv och samhälle. 

- Bättre strukturer för samverkansarbetet, det vill säga i de aktiviteter som finns i 

samspel mellan akademi och omgivande samhälle. 

- Omfördelning av resurser så att det gagnar god samverkan. 

- Krav på en normalisering av prestationen i samverkan (vilket bör ske fördelat per 

vetenskapsområde, ämne och forskningsfält).  

 

Vad kan och bör vi försöka mäta och värdera? 
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- Samverkansarbete som främjat utveckling av forskning och utbildning. 

- Insatser som bidrar till kunskapsöverföring och nyttiggörande. 

- Samverkan som skapar förutsättningar för innovation och samhällsnytta. 

 

Förutom att ställa frågor om varför vi vill samverka är det också av stor vikt att se till vilka 

förutsättningar som ges för samverkan. I samverkansforskningen talar man om framförallt 

tre framgångsfaktorer för samverkan: 

- Den första gruppen framgångsfaktorer är omgivningsfaktorer, vilket består i att 

man väljer samarbetspartners med en geografisk närhet där samarbetena blir 

kända, etablerade och komplementära. Det skapar kontinuitet i aktiviteterna, 

underlättar kommunikation och bidrar till effektivitet i samverkan. Geografisk 

närhet har särskild betydelse för forskningssamverkan men ökar också företags 

absorptionsförmåga att ta hand om högskoleutbildade studenter. 

- Den andra gruppen framgångsfaktorer är organisatoriska faktorer, vilket innebär 

att organisationen i sig – överenskommelser, organisation och resurser – har 

betydelse för vilken framgång samverkan får. Denna formalisering kräver ett 

särskilt engagemang på ledningsnivå. 

- Den tredje gruppen farmgångsfaktorer är processfaktorer, som handlar om 

effektiv processledning av samverkan och innebär att man etablerar 

gemensamma mål och förväntningar, utvecklar projektplanering och kontroll av 

utvecklingen i projektet. Det leder till en bättre förståelse för förväntningar på 

projektet, skapar bättre förtroende och ömsesidig respekt för varandras 

förutsättningar och reducerar osäkerhet i samarbetsformerna (Bengtsson 2013). 

 

Expertgruppen har valt att lyfta fram ett antal goda exempel från de egna verksamheterna 

som illustrerar sådana exempel på framgångsfaktorer. 

Goda exempel på samverkan från universitet och näringsliv 
Expertgruppen har försökt definiera vilka de grundläggande drivkrafterna för en god 

samverkan är. Ledamöterna som representerar både näringsliv och akademi i gruppen har 

gjort en inventering av goda exempel på samverkan från de egna verksamheterna. Väl 

medveten om att det finns oerhört många olika samverkansformer som håller hög kvalitet 

är de exempel som följer nedan inte på något sätt en omfattande beskrivning av allt som 

pågår. Inte heller är det nödvändigtvis ett försök att plocka ut ”de allra bästa” 

samverkansprojekten. Istället utgör exemplen olika sätt att organisera samverkansarbetet 

för enskilda forskare och lärare, eller är entreprenöriella till sin karaktär, och som vi har 

uppfattat som intressanta och/eller framgångsrika. Dessa projekt rör både samverkan med 

forskning och utbildning och är hämtade från både ett näringslivs- och 

universitetsperspektiv. 
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Vi har varit noga med att belysa samverkan som sker i både forskning och utbildning. En 

granskning av lärosätenas samverkansaktiviteter måste utgå från en genomgång av alla 

verksamheter för att kunna bedöma den totala, kvalitativa samverkansförmågan. 

Redogörelserna nedan speglar berättelser om samverkan hämtade från både akademi och 

näringsliv. Expertgruppen menar att de goda exemplen kan utgöra en grund för att 

diskutera kriterier för att värdera samverkan. Vi har vid en genomgång av exemplen landat i 

tre olika kategoriseringar av samverkan: mötesplatser för akademi och näringsliv/samhälle, 

personrörlighet mellan akademi och näringsliv samt en struktur för långsiktiga relationer. 

 

Mötesplatser för akademi och 
näringsliv/samhälle 

Från Uppsala och Linköpings universitet har vi hämtat ett 

antal samverkansprojekt som på olika sätt har utmärkt 

sig för att skapa intressanta mötesplatser för forskning 

och näringsliv. Dessa projekt har byggts upp och 

utvecklats under en längre tid och har ganska långa 

förlopp av utveckling. Universiteten har visat sig ha en 

betydligt större roll för framväxten av nya företag och produktresultatet än vad som tycks 

allmänt känt. 

 

I Uppsala finns en mängd samverkansprojekt mellan universitetet och det omgivande 

samhället. UU Innovation i dess nuvarande form tillkom 2007 genom VINNOVA:s 

Nyckelaktörsprogram och innebar en finansiell satsning på universitetets samarbeten med 

industrin. En del projekt som redovisas nedan går längre tillbaka i tiden än vid etablerandet 

av UU Innovation. I projekten jobbar man både med konkret rådgivning till forskare och 

näringslivsrepresentanter kring forskningssamarbeten och att skapa långtgående 

strategiska allianser så att man kan ta fram nya modeller och metoder för samverkan. 

 

Ett spännande och lyckat exempel på en sådan modell är det så kallade AIMday®. Idén 

föddes i Ångströmslaboratoriets strategiska forskningsplattform, Ångströms Materials 

Academy (ÅMA), och hade ett första genomförande år 2008. Konceptet innebar att en 

plattform skapades för forskare och industri för att mötas kring specifika frågeställningar 

från industrin som kan bli en forskningsfråga. I AIMday-konceptet ingår workshops utifrån 

frågeställningar som på förhand skickats in från industrin. Teman har bland annat varit 

materialvetenskap, energiforskning, cancerforskning, diabetesforskning, patientsäkerhet, 

åldrande, civila samhället och social välfärd och ledarskap i offentlig sektor. Temadagarna 

samlar upp till ett par hundra deltagare och med ett rikt omfång av frågor i workshops. 

Framgångsrika forskningsidéer framtagna vid dessa temadagar har möjlighet till ett 

finansiellt startbidrag för förstudier. Alla som lämnar in en frågeställning kan delta från 

12 

 



näringsliv, offentlig sektor och frivilligorganisationer. Konceptet är framgångsrikt och 

tillämpas vid flera andra universitet, såsom KTH, Lunds universitet, Linköpings universitet, 

Göteborgs universitet, Karolinska Institutet med flera. Konceptet röner även internationellt 

intresse. Exempelvis arrangerar University of Edinburgh en AIMday i juni i år. 

 

Upplägget följer en femstegsmodell: 

1. Företag och organisationer bjuds in att ställa frågor med 

bakgrundsinformation till frågeställningarna. Dessa lämnas 

in i förhand. 

2. Forskarna bjuds in att anmäla sig till de workshops där de 

anser de kan svara på industrins frågor. 

3. Matchning mellan representanter för forskning och industri 

görs och formar diskussionsgrupper i workshops. 

Multidisciplinärt deltagande är prioriterat. 

4. Temadagen genomförs. Varje fråga får max en timmes 

utrymme och gruppens storlek är mellan 5-10 personer. 

Chans till minglande ska också finnas i programmet. 

5. Ungefär en månad efter temadagens genomförande sker 

en uppföljning av arrangörerna av AIM-day. 

Organisationen har möjlighet att ge assistans för fortsatt 

arbete med forskningsfrågan. 

 

 

 

I Uppsala finns en rad andra samverkansplattformar, såsom STUNS, Stiftelsen för samverkan mellan 

universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. UU Innovation ger också forskare möjlighet till affärs-, 

patent- och juridisk rådgivning samt finansiellt stöd för att arrangera samverkansprojekt. ”Industry 

Excellence Center” vid Linköpings universitet har med finansiering från bl.a. VINNOVA etablerat 

”Linköping Center for Sensor Informatics and Control”. Det är ett långsiktigt samarbetsprojekt med en 

plan som sträcker sig över 10 år. Förutom Linköpings universitet ingår även företagen Saab, ABB och 

Scania. Centret leds av en styrelse med en majoritet från näringslivet. Den främsta framgångsfaktorn är 

att engagerade personer har erfarenheter från både näringsliv och akademi, vilket innebär att man förstår 

varandras olika behov. Arbetet vilar på visionen om ”3P” – processer, produkter och personer. Det 

innebär att utveckla industrins processer för att ta fram nya produkter och att kompetensutveckla 

personer i både näringsliv och akademi. Medarbetarna har möjlighet att gå mellan verksamheterna eller är 

deltidsanställda inom båda verksamheterna. 

 

I Linköping finns även en digital mötesplats kallad ”lärarrummet” (liu.se/uv/lararrummet). Det är en virtuell 

arena för möten mellan forskare och personal i förskolan och skolan om forskning, utbildning och skola. 

Lärarrummet är en knutpunkt för samverkan och en kommunikationskanal mellan skolan och forskare. De 

tillhandahåller en nättidskrift, Venue, där man kan publicera, kommentera och utveckla beskrivningar av 
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beprövade erfarenheter från skolans verksamheter och som man kan knyta an till olika forskningsstudier. 

Tidskriften ger även skrivarkurser till de som skulle vilja skriva artiklar för dem. 

 

I Stockholmsområdet har flera lärosäten, Stockholms stad, Landstinget och länsstyrelsen gått samman i 

en en långsiktig verksamhet för en utmaningsdriven och mångdisciplinär mötesplats för både utbildning 

och forskning. OpenLab etablerades för att studenter, lärare och forskare från Karolinska Institutet, KTH, 

Stockholms universitet och Södertörns högskola skulle kunna arbeta tillsammans med Stockholms stad, 

Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län med de utmaningar som regionen står 

inför. Målet med verksamheten är att bidra med förslag till lösningar för komplexa samhällsfrågor för 

Stockholm som en växande region genom nya, tvärvetenskapliga samarbeten. 

 

Kännetecknande för OpenLab är att det arbetar med flera komplexa problemställningar som utgår från 

aktuella frågor i stadens, landstingets eller länsstyrelsens verksamheter. Olika kunskapsområden 

samverkar för att komma fram med till nya idéer och lösningar. Det skapar förutsättningar för att 

användbara idéer kan bli verklighet och att nya kontaktytor uppstår. Det är en plats där representanter 

från yrkeslivet och studenter/forskare knyter kontakter samtidigt som det är en arena som presenterar 

och gestaltar resultat från forskning och innovationer gjorda på lärosätena. OpenLab kommer även ha 

industriella partners och har ambitionen att detta arbetssätt etableras i många olika miljöer. 

 

LKAB ingår i ett forskningscentrum kallat ”Hjalmar Lundbohm Research Centre” (HLRC). De bedriver 

forskning av högsta internationella standard inom för LKAB prioriterade kunskapsområden 

bergsvetenskap och metallurgi. HLRC medverkar till att etablera och vidmakthålla såväl nationella som 

internationella forskarnätverk inom akademin och stimulerar kunskapstransfereringar mellan framförallt 

Luleås tekniska universitet och LKAB – en kunskapsöverföring som sker i båda riktningarna. Forskare 

engageras i mindre och större projekt som är knutna till LKAB:s utvecklings- och forskningsverksamhet. 

Aktiviteterna engagerar allt från professorer till industridoktorander i både praktiska och strategiska 

arbeten. Projekten har en genomsnittid på 5 år, vilket innebär en långsiktig satsning. Det ger bra 

förutsättningar för grundläggande forskning och en rekrytering av personer med rätt kompetens. 

Personrörlighet mellan akademi och 
näringsliv/samhälle 

En av de viktigaste uppgifterna som universiteten har när det gäller 

samverkan är att leverera kompetens och kunskapsöverföring genom 

personer. Fokus för samverkan för forskning och utbildning måste 

därför handla om samspelet och interaktionen mellan människor istället 

för levererandet av innovationer. Personrörligheten mellan akademin och 
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näringsliv/samhälle är ett av de grunder på vilken samverkan måste vila på och avgörande för resultatet 

av samverkan, vilket Göran Reitberger och Johan Sittenfeld konstaterar i rapporten Kunskapsutbyte 

genom personrörlighet mellan akademi och näringsliv (Sveriges Ingenjörer 2011). 

 

Att öka antalet personer som under sitt yrkesverksamma liv rör sig inom olika delar av samhället är ett 

mycket effektivt sätt att skapa erfarenhetsutbyte mellan olika sektorer. Personutbyten stärker både 

kvalitet och relevans i frågeställningar för forskning och utbildning. Idag nyttjas inte denna möjlighet 

maximalt, eftersom det föreligger hinder på individnivå. I praktiken ger de olika systemen för meritering 

inget mervärde i en karriär om man rör sig mellan sektorerna. Därför finns det anledning att öka 

meritvärdet för enskilda personer som väljer att förflytta sig mellan sektorerna så att näringslivserfarenhet 

blir värdefull vid tjänstetillsättningar inom akademin och att erfarenheter av forskning och undervisning 

värdesätts i näringslivet. Tjänsteadjungering ger en potential till sådant erfarenhetsutbyte. På KTH har 

man exempelvis sedan 2010 intensifierat arbetet med att öka antalet adjungerade professorer och till 

lärosätet affilierade personer. Lärosätet arbetar också med en incitamentsstruktur som möjliggör för 

forskare och lärare att under perioder vara verksamma utanför lärosätet. Ett annat sätt att arbeta med 

personrörligheten är med så kallade industridoktorander. Forskarskolor spelar generellt en viktig roll när 

det gäller att skapa personrörlighet och erfarenhetsutbyte mellan akademi och näringsliv.  

 

En struktur för långsiktiga relationer 
Både ABB och Ericsson har personer som rör sig mellan akademin och 

deras egna utvecklings- och forskningsverksamheter. Det är framförallt två 

komponenter som är viktiga för en god samverkan med lärosätena: 1) att 

hitta rätt kompetens (framförallt genom utbildning) och 2) ha väl fungerande 

och långsiktiga samarbetsprojekt. Båda företagen lägger stort värde på 

adjungerade professorer och forskarskolor som sätt att låta enskilda 

personer röra sig mellan företagen och akademin. Detta skapar bra 

förutsättningar för forsknings-aktiviteterna, men generellt är det de väletablerade kontaktnäten mellan 

forskningsinstanserna som är viktiga. Här spelar den geografiska närheten roll. Goda forskningsstrukturer 

bidrar också till en utökad forskningssamverkan. De strategiska forskningsområdena, SFO – en satsning 

från forskningspropositionen 2008 – har också bidragit till att etablera starkare forskningsmiljöer. 

 

En stor förtjänst för företagen är att de genom samarbete kan ta del av de långsiktiga forsknings-

programmen inom universitetsvärlden. Eftersom ledtiderna för framtagandet av nya produkter inom 

företagen är kortare än de mer långsiktiga forskningsprogrammen är samspelet mellan akademins 

grundforskning och den mer tillämpade forskningen inom företagen ett angeläget motiv för företagen att 

samarbeta med akademin. Framgångsfaktorerna för ABB och Ericsson är att det finns en väl fungerande 

organisation och etablerade nätverk mellan företag och akademi. Den geografiska närheten har betydelse 
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för forskningssamarbeten och strategiskt långsiktiga relationer underlättar att rekrytera rätt kompetens till 

företagen. Lärosätena som utbildningsanordnare har en viktig uppgift att fylla här. 

 

Strategiska och långsiktiga relationer innebär att de har en uttalad koppling till ledningen i samverkande 

organisationer, och att det finns en avsikt att bredda samverkan inom såväl forskning, utbildning som 

utveckling. Detta skall inte ersätta fruktbara samarbeten på individ- och gruppnivå (som alltid funnits, 

speciellt inom tekniska högskolor), men minskar personberoendet och skapar ett större engagemang för 

långsiktig utveckling. Strategiska relationer innehåller med fördel såväl personutbyte som etablerandet av 

gemensamma mötesplatser. KTH har till exempel skapat strategiska partnerskap med en rad viktiga 

företag/organisationer som har stort intresse av den långsiktiga utvecklingen av lärosätets forskning och 

utbildning. 

 

Expertgruppen konstaterade i ett tidigt skede att utbildning måste ingå som en viktig komponent för att 

värdera lärosätenas kvalitet i samverkan. Flera av ledamöterna i gruppen kan vittna om betydelsen av att 

företag och akademi samverkar för att utveckla kurser och program som kan möta företagens behov. 

Sådana samarbeten kräver långsiktiga strategiska relationer mellan akademi och näringsliv. Både 

Ericsson och ABB samarbetar med flera lärosäten genom studenters examensarbeten och rekryterar 

studenterna för vidare arbete inom företaget. Detta är den vanligaste formen för utbildningssamverkan. 

Linköpings universitet har utvecklat kurser som ”Integrerad företagsplanering” som består av olika 

praktikfall som utförs i form av konsultuppdrag för små industriföretag. Uppdraget är att ge konkreta 

åtgärdsförslag som underlag till framtida förändringsarbeten inom företagen. Detta sker både muntligt och 

skriftligt till företagen och är mycket uppskattat av alla. 24 företag medverkade i denna utbildning under 

2012. Vid Linköpings universitet finns också kursprojektet ”New Factory” där studenter som under en 

termin ska hjälpa företag att utveckla affärsidéer. Resultaten från dessa projekt kan köpas loss av 

studenterna i form av en licens. En målsättning är att studenterna etablerar sig i regionen och att fler 

företag intresserar sig för att samverka med studenterna.  

 

Lars Bengtsson (2013) ger i rapporten om utbildningssamverkan goda exempel från flera svenska 

universitet och högskolor som arbetar långsiktigt med att skapa relationer med det omgivande samhället. 

En slutsats han drar är att det beror på vilka förutsättningar universitet och högskolor har för samverkan. 

Det finns nämligen flera olika strategier och sätt att skapa relationer med näringslivet från lärosätenas 

sida. Geografisk närhet och lärosätets storlek och verksamhet är viktiga parametrar i valet av strategi och 

profilering för ett lärosäte. På Chalmers finns en lång historik av näringslivssamarbeten, etablerade 

samverkansprocesser och en rik mängd stödstrukturer för samverkan med möjligheter till goda resurser, 

personal och extern finansiering. På Högskolan Väst finns mindre resurser, men likväl en tydlig koppling till 

delar av det regionala näringslivet och offentliga organisationer. Genom ett starkt ”arbetsintegrerat” 

lärande skapar Högskolan Väst en tydlig profil för samverkan för både forskning och utbildning. Umeå 

universitet är det tredje exemplet som Bengtsson tar upp för att balansera de två andra lärosätenas 

diametralt olika möjligheter. Umeå universitetet har ett stort utbildningsutbud och präglas av en inre kultur 
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som är både traditionellt akademiskt och mer yrkesinriktat. Universitetet har börjat arbeta för att skapa 

tydliga incitament för samverkan genom att bland annat omfördela resurser efter antal genomförda 

examensarbeten. Bengtsson drar ändå den generella slutsatsen att det finns relativt svaga interna 

incitament på de tre lärosätena för att öka samverkan. 

 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) är det tydligaste exemplet på ett lärosäte som har utvecklat 

kvalitetsutvärderingssystem för att mäta forskningens kvalitet där samverkan utgör en viktig komponent. 

Vid två tillfällen, år 2008 och 2012, har KTH genomfört kvalitetsutvärderingar, så kallade Research 

Assessment Exercises (RAE). Utifrån resultaten från 2012 har lärosätet omfördelat resurser, vilket totalt 

omfattade 41 miljoner kronor. Bedömningen sker utifrån en 3-stegsprocess som baseras på i) individuella 

prestationer från forskare genom bibliometriska analyser, ii) institutioners självvärderingar och iii) kollegiala 

granskningar genom internationella expertpaneler. Den vetenskapliga kvaliteten bedöms utifrån tre 

kriterier: 

 

1) kvaliteten i forskningsresultaten 

2) ”impact” och samverkan med det omgivande samhället 

3) forskningsmiljön.  

 

RAE är inspirerat från det nya brittiska kvalitetsutvärderingssystemet Research Excellens Framework 

(REF), där ”impact” lagts in som en indikator på forskningskvaliteten. Det finns mycket lärdom att dra från 

KTHs kvalitetsutvärderingsarbete. En fråga som lärosätet själv uppger som utmanande gäller mätmetoder 

för samverkanspotential, eftersom ”impact” endast anger redan genomförda eller befintliga 

samverkansprojekt men inte potentiella samarbeten. 

 

Expertgruppen har i framtagandet av de goda exemplen kommit fram till att mötesplatser, ökad rörlighet 

och strategiskt långsiktiga relationer mellan forskning, utbildning och det omgivande samhället är goda 

förutsättningar för samverkan. För att dessa tre komponenter för god samverkan ska kunna 

upprättahållas krävs en långsiktighet och soliditet av de system som ska omge en värdering av 

samverkan. Detta behandlas i del 3 om principer för att värdera samverkan. 
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DEL 3. Principer för att värdera samverkan 

 

Utgångspunkter för att värdera samverkan 
De goda exemplen som presenteras i rapporten ringar in ett antal 

komponenter som expertgruppen anser särskilt betydelsefulla för att ge 

goda förutsättningar för samverkan. Dessa förutsättningar är framförallt 

relationella till sin natur – de skapar mötesplatser och utvecklar 

relationer som möjliggör utbyten och flöden antingen av kompetenta 

personer eller av kunskapen i sig. Det pekar på två saker som bör 

fokuseras på när samverkan ska värderas. En värdering bör framförallt 

inte bara omfatta en uppföljning av enstaka genomförda aktiviteter, utan snarare försöka fastställa 

kvaliteten i de system som lärosätena bygger upp för att utveckla god samverkan. Detta görs bäst genom 

att titta på de former och processer för samverkan som finns inom lärosätena. Det innebär också att en 

åtskillnad måste göras mellan resultatet (den framgångsrika kunskapsöverföringen eller nyttiggörandet) 

och formerna för samverkan i värderingsarbetet. 

 

Nyttiggörande av forskning och utbildning är ett samhällsekonomiskt mål och samverkan är ett medel för 

detta. Process och resultat hänger samman eftersom goda förutsättningar för samverkan oftast ger ett 

bättre resultat. Framgångsrik kunskapsöverföring är resultatet av en god samverkan. Att stimulera 

nyttiggörande är inte detsamma som att försöka vrida forskningens eller utbildningens innehåll mot större 

nyttighet. Det är istället lärosätenas arbete med att nyttiggöra forskning och utbildning – och på vilket sätt 

detta kommuniceras ut i det omgivande samhället – som ska värderas och stimuleras. Fokus för att 

utveckla olika metoder att värdera forsknings- och utbildningssamverkan bör därför ligga i process och 

form – inte på samhällsnyttan som sådan.  

 

I inledningen av Expertgruppens arbete diskuterades vad ändamålet med samverkan är. Det 

konstaterades att god samverkan främjar utveckling, inte bara för samhället utan också för utbildningen 

och forskningen. I den andra delen av denna rapport ringade vi in tre komponenter som är centrala i 

samverkansarbetet mellan forskning, utbildning och näringsliv och övriga samhället. Dessa tre är: 

- Skapa mötesplatser för akademi och det omgivande samhället. 

- En god rörlighet av personer mellan akademi och samhället i övrigt. 

- En struktur för långsiktiga relationer. 

De uppdrag som regeringen givit Vetenskapsrådet respektive Vinnova handlar om att utveckla metoder 

för att bedöma samverkans- och nyttoaspekter som ett led i en kvalitetsbaserad omfördelning av 

forskningsresurser mellan universitet och högskolor. Det är då viktigt att göra tydligt vad en sådan 

omfördelning syftar till samt vilka problem och risker som finns vidhäftade modeller utformade efter olika 

syften. Syftet kan vara att generellt sett öka lärosätenas engagemang när det gäller samverkan och 

nyttiggörande, dvs att skapa incitament för att utveckla verksamheten. Syftet kan också vara att 
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omfördela medel till de lärosäten och/eller forskningsområden som presterar bäst när det gäller 

samverkan och nyttiggörande, det vill säga att bidra till en omstrukturering.  

 

Om det primära syftet är att skapa incitament för samverkan och nyttiggörande generellt, dvs att öka 

prestationen inom sektorn som helhet, är det viktigt att de kriterier som värderas ligger så nära de verkliga 

verksamhetsmålen som möjligt. Det är väl känt att ekonomiska incitament har en stark styreffekt. Om det 

finns ett glapp mellan det verkliga målet och värderingskriteriet finns en påtaglig risk att det mätbara 

kriteriet blir det som i realiteten styr verksamheten: ”what gets counted gets done”. Till exempel kan målet 

”forskningen skall ha högsta kvalitet” och kriteriet ”flest antal publicerade artiklar” bli missvisande då 

utfallet på sådana indikatorer ska maximeras, det vill säga att man hellre publicerar ett större antal 

publikationer med godtagbar kvalitet än färre antal publikationer som håller riktigt hög kvalitet. Därför 

måste mål och kriterier för värdering i en verksamhet ligga så nära varandra som möjligt. 

 

Om syftet istället är att i större skala omfördela resurser mellan olika typer av lärosäten eller 

forskningsområden så är det extremt viktigt att modellen skapar underlag för relevanta jämförelser. Både 

förutsättningar för och syftet med samverkan och nyttiggörande kan se väldigt olika ut beroende på ett 

lärosätes ämnesmix och struktur (en teknisk högskola, ett brett forskningsuniversitet, en ny högskola) och 

kontext (lokaliserad i en region med ett eller flera dynamiska näringslivskluster, en storstadsregion eller en 

liten ort i en avfolkningsbygd). Om man vill omfördela medel utifrån bedömd prestation i samverkan och 

nyttiggörande är inte endast en gemensam definition av prestation viktigt, utan också att man utgår ifrån 

en motsvarighet till vad som i bibliometriska sammanhang kallas fältnormalisering: forskningsprestationen 

vid ett lärosäte inom en viss disciplin ska kunna jämföras med prestationen inom motsvarande disciplin i 

landet eller världen som helhet. Om man exempelvis tänker sig att teknikämnen uppvisar andra 

samverkansmönster än humanioraämnen är det viktigt att andelen teknik respektive humaniora vägs in 

när ett lärosäte som helhet värderas med avseende på sina samverkansprestationer. 

 

Det är tveksamt om man bör omfördela större resurser mellan olika typer av lärosäten eller mellan 

ämnesområden på basis av kvalitetsbedömningar. Kvalitetsvärdering skall belöna den verksamhet som 

presterar bäst inom sin egen kategori. Omfördelning av resurser från en kategori till en annan bör snarare 

baseras på tydliga politiska/strategiska överväganden än på en kvalitetsvärdering som i otillräcklig grad 

tar hänsyn till skilda verksamheters struktur och förutsättningar. 

 

Det finns i andra länder lång erfarenhet av att utveckla olika modeller som mäter prestationer inom 

utbildning och forskning. Ett gemensamt drag för dessa utvärderingssystem är att modellerna, efter att de 

tagits fram, har behövt förfinas eller förkastas helt för att ersättas av nya. Verket för Tillväxtanalys 

konstaterar i rapporten Hur fördelas statsanslag till forskning och utbildning – en omvärldsanalys 

(2012:07) att det pågår en generell utveckling mot ökade krav på samhällsnytta och större 

samhällsrelevans i forskningen. Rapporten sammanställer hur statsanslag för forskning och utbildning 
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fördelas i ett antal länder världen över. En tendens är att systemen för utvärderingar syftar till att 

konkurrensutsätta offentliga medel. Men vad som utvärderas, hur modellerna för detta ser ut och hur stor 

omfattningen är varierar mycket. Ett gemensamt drag för framgångsrika utvärderingssystem är att de inte 

är alltför komplexa, byråkratiska och tidskrävande. Verket för Tillväxtanalys menar därför att 

metodutvecklingen bör ske successivt där metoderna testas ingående och med kontinuerlig utvärdering. 

Erfarenheter från USA visar också att den prestations- eller kvalitetsbaserade finansieringen inte bör vara 

alltför liten om den ska ge någon beteendemässig effekt inom forskningen. Var brytpunkten bör ligga är 

dock svårt att avgöra.  

 

En god start för att utveckla modeller som ska bli solida är att börja i en diskussion om generella principer 

för vad som är god kvalitet. Med denna utgångspunkt har Expertgruppen landat i fem principer som vi 

tror skapar goda styrformer för att öka kvaliteten i samverkan. 

Fem principer som kännetecknar goda 
styrformer för samverkan 

Vi har tidigare diskuterat vad samverkan är och givit ett antal 

konkreta exempel på det. Vi fann tre tydliga komponenter för god 

samverkan. Det fordras dock en struktur och organisering för att 

forsknings- och utbildningssamverkan ska bli så bra som möjligt. Det 

kräver en långsiktighet så att aktiviteterna kan institutionaliseras och 

bli solida. Detta görs lämpligen genom tydligt utvecklade metoder för samverkan. Vi har identifierat fem 

strategiska organisationsfunktioner som kännetecknar goda styrformer för samverkan. 

 

1. Strategiskt ledningsengagemang på olika nivåer, det vill säga att det finns ett stöd från 

ledningarna på olika nivåer i verksamheterna för samverkan med forskare och lärare samt annan 

personal vid lärosätena och det omgivande samhället. 

2. Medarbetarnas engagemang i verksamheterna, som förutsätter att samverkan tillerkänns som en 

merit i de kollegiala bedömningarna av prestationer på individuell nivå. Det kan konkret innebära 

att utveckla modeller för meritvärde av samverkan vid tjänstetillsättningar. 

3. Systematiska arbetssätt och processer, vilket inbegriper hela lärosätesorganisationen och kan 

med fördel utvecklas i samarbete med parter i omgivande samhället. Dessa arbetssätt och 

processer bör vara accepterade som styrande i samverkansarbetet. 

4. Etablerade strukturer för långsiktiga relationer och partnerskap skapar allianser för en god 

kunskaps- och kompetensutveckling. Långsiktighet ökar kvaliteten i samspelen mellan akademi 

och samhället i övrigt.  

5. Faktabaserade beslut och former för successiv utveckling/förbättring innebär att man 

kontinuerligt utvärderar samverkansarbetet vilket används som feed-back för en successiv 

förbättring av verksamheten. 
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Dessa fem principer utgör en bra grund för framtagandet av kriterier för att värdera samverkan. Det mäter 

inte själva utförandet i samverkan utan ger ett mått på kvaliteten i de former, strukturer och den 

organisering som finns runt samverkansaktiviteterna vid ett lärosäte. Finns det en god struktur kring 

samverkan ökar det chanserna till bättre kvalitet i den forskning eller undervisning som sker i samspel 

med omgivande samhället. De fem principerna behöver kombineras med tydliga incitament på individnivå 

för att få en reell genomslagskraft och en ökad betydelse. Hur ska då kriterier för samverkan integreras? 

Hur ska systemen för utvärderingsarbetet för samverkan se ut? 

 

System för att värdera samverkan 
Idag har både den högre utbildningen och forskningen sina utvärderingssystem utifrån vilka man granskar 

kvaliteten i verksamheterna. Lärosätenas har mer eller mindre utvecklade system för utbildningsöversyner, 

och den högre utbildningen genomgår med jämna cykler en kvalitetsgranskningsprocess av 

Universitetskanslerämbetet per ämne (huvudområde) eller utbildningsprogram. Forskningen granskas 

kontinuerligt i samband med publiceringsbeslut, rekrytering, fördelning av forskningsmedel, och därtill vid 

återkommande breda ämnes- eller lärosätesutvärderingar, ofta med en kombination av kollegial 

bedömning (peer review) och bibliometriska indikatorer. 

 

Det finns inget motsvarande system för att mäta kvaliteten i samverkan idag. Expertgruppen har 

diskuterat huruvida man bör etablera ett tredje fristående system för samverkan, likt de för utbildning och 

forskning, men kommit fram till att ett integrerande av kriterier för samverkan i de nuvarande 

utvärderingsystemen för utbildning och forskning vore det mest lämpliga eftersom 

samverkansaktiviteterna bör vara integrerade i både utbildning och forskning. Det är också viktigt att 

kriterierna är anpassade efter ämne och forskningsområde, med de olika förutsättningar som finns, för att 

bedömningarna ska bli så solida som möjligt. I bibliometrisk analys är fältnormalisering helt 

grundläggande. Publicerings- och citeringsmönster skiljer sig mellan olika ämnen. Därför måste en 

forskares eller en grupps prestationer jämföras med andra forskare och grupper inom samma ämne. På 

motsvarande sätt måste prestationer inom samverkan värderas och jämföras utifrån att förutsättningarna 

kan vara väldigt olika mellan skilda forskningsfält och utbildningsområden.  

 

Olika lärosäten har olika profiler och olika utbildnings- och forskningsinriktningar. Lärosätena bör därför 

utveckla sina egna sätt att granska de egna verksamheterna där arbetsprocesser och former för 

samverkan värderas. Ett kvalitetssystem för samverkan skall vila på grundläggande principer, men sedan 

bör specifika kriterier (styrtal och nyckeltal) väljas av lärosätena själva. I tidigare forskningspolitiska 

utredningar har det föreslagits att en samordning för att utveckla underlag för att värdera samverkan 

borde ske hos en intermediär aktör mellan staten och de enskilda lärosätena2. Detta organs uppgift skulle 

vara att granska systemen och modeller för kvaliteten inom utbildning och forskning där samverkan är en 

2 En intermediär aktör har bland annat föreslagits i den statliga utredningen Resurser för kvalitet (SOU 2007:81). 
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aspekt av kvaliteten bland många. Underlag från detta organ får gärna innehålla generella principer och 

metoder för att värdera alla tre uppgifter, det vill säga utbildning, forskning och samverkan, för att 

utveckla lärosätenas egna system. 

 

Den kollegiala granskningen bör vara ett viktigt verktyg även för att mäta kvalitet i samverkan. Ett för stort 

inslag av gemensamma indikatorer som mäter ”impact” för alla lärosätena kommer förmodligen leda fel 

och styra mot en urholkning av kvaliteten av det skäl som har angetts tidigare (fokus på kvantitet istället 

för kvalitet). Samhällseffekter av utbildning och forskning för samhällen kan ske på både lång och kort 

sikt. Bedömning av  utbildningens och forskningens genomslagskraft är därför både ogenomtränglig och 

svårfångad. 

 

Expertgruppen har övervägt många olika vägar för att samverkan ska få en starkare ställning, så att 

relevansen ökar för en samverkan inom utbildning och forskning. Det ekonomiska incitamentet är starkt 

styrande och utgör grunden till regeringens omfördelningspolitik. Samtidigt finns en strävan mot en 

autonomi som självklara värden från både politiskt håll och inom akademin, som expertgruppen anser 

viktigt att värna om. Inte minst för att bevara en pluralism av ämnes- och forskningsinriktningar.  

 

Expertgruppen har diskuterat hur utvärderingssystemen ska se ut i förhållande till resurstilldelningen. Det 

är ingen enkel fråga. Anslagsgivningen för universitet och högskolor är utformade så att de är fördelade 

mellan utbildning och forskning. De statliga resurserna till samverkan är i förhållande till anslagen för 

utbildning och forskning ganska små. Systemen för att utvärdera utbildning och forskning är väl 

etablerade. Det vore därför lämpligt att i ett första skede integrera kriterier för samverkan i de två 

nuvarande utvärderingssystemen. De nuvarande samverkanresurserna används dessutom för utbildning 

och forskning. Kriterier för samverkan borde därför inkorporeras i de system som mäter kvaliteten i 

utbildning och forskning så det ges ett legitimt innehåll. Det borde enlighetsmässigt innebära att 

resurserna för samverkansuppgiften för universitet 

och högskolor utökas, så att inte en utvidgad 

bedömning av samverkan i utbildning och forskning 

inskränker andra grunder för bedömningar. 
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Slutsatser 
En ny incitamentsstruktur är grundläggande för att skapa 

en uthållig och långsiktig kultur vid våra universitet och 

högskolor som främjar samverkan mellan forskning, 

utbildning och det omgivande samhället. Ett bra 

belöningssystem måste underlätta, stödja och stimulera 

universitetens och högskolornas företrädare och 

yrkesutövare att inom utbildning och forskning nå högt 

ställda samhälleliga mål. Härmed skapas också ett bättre 

nyttiggörande i samhället av ny kunskap. 

 

Nyttja de befintliga belöningssystemen 

De nuvarande systemen för styrning av utbildning och forskning har en incitamentsstruktur som i hög 

grad påverkar och bestämmer dagens beteende i högskolevärlden, men systemens utformning styr inte 

mot en ökad samverkan. Meritering för forskare är ett mycket kraftfullt styrinstrument inom akademin. 

Idag premieras i mycket hög grad vetenskapliga publikationer medan forskare som rör sig mellan 

akademi och näringsliv eller innehar en forskningstjänst inom näringslivet inte belönas i deras akademiska 

karriär. Aktiviteter utanför akademin utgör således ett hinder i karriären eftersom möjligheten till att 

publicera vetenskapliga rapporter är mindre inom exempelvis ett företag. Forskningsresultaten inom 

företagen sker också i en form som kommer mer företaget till godo än för den enskilde forskaren i en 

akademisk karriär.  

 

Utvecklingen i såväl samhälle som näringsliv sker allt snabbare. För att kunna få insikt och vägledning i 

vad som sker ute i näringsliv och samhälle skulle det vara värdefullt med till exempel strategiska råd eller 

advisory boards. Genom sådana forum kan tätare samarbeten ske och akademin lättare ta ställning till 

vilka forsknings- och utbildningsområden som kan vara av vikt att prioritera.  

 

Den nya kulturen skulle således kunna utvecklas genom ändringar i de olika belöningssystemen för våra 

universitet och högskolor. Behovet av en ny kultur måste förverkligas genom meritvärderingar inför en 

akademisk anställning eller befordran. Likaledes måste det direkt i anslutning till den reguljära statliga 

resurstilldelningen för utbildning och forskning finnas en betydande komponent i form av ekonomiska 

resurser som tydligt demonstrerar att samverkansuppdraget utgör en kvalitativ aspekt för såväl 

utbildnings- som forskningsuppdragen. 

 

Så hur vill vi att svensk forskning och utbildning ska se ut? Statsmakterna har för avsikt att akademin ska 

ha en friare ställning i förhållande till staten jämfört med idag. Det finns en ökad politisk medvetenhet om 

att en modern universitetspolitik måste innefatta ett större mått av frihet – alldeles oberoende av om 

lärosätena kvarstår som myndighet eller blir föremål för någon alternativ offentlig- eller privaträttslig 
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reglering3. Därför måste nya ansvarsförbindelser, som är mer relaterade till samhället än till staten 

utformas och etableras.  I ett sådant nytt samhällskontrakt måste universitet och högskolor ha frihet att 

verka utifrån de professionella systemen och det ansvar man har för sin framtid. 

 

I vår globala värld beskrivs universitet och högskolor allt oftare i termer av serviceinriktade företag på en 

konkurrensutsatt marknad med kunder av olika slag: studenter, näringsliv, offentliga sektorn, 

civilsamhället etc. Av kunder kan man ta betalt exempelvis genom studentavgifter, såsom nu av 

utomeuropeiska studenter. Många externa finansiärer vill också ha ett ord med i laget om vad som ska 

beforskas och utvecklas. Beskrivningen av denna utveckling uttrycker ofta en kritik mot den ”linjära 

modellen” med forskning först, därefter tillämpning och kommersialisering, vilket inte motsvarar den 

verkliga forsknings- och utvecklingsprocessen. I stället har vi fått en annan beskrivning av dessa 

processer med modeller som till exempel triple helix och mode 2, vilka beskriver den interaktion mellan 

universiteten och högskolor, näringsliv, offentlig och civil verksamhet som ger upphov till dynamiska 

innovationsprocesser.4 

 

Det gäller att skapa miljöer där såväl forskning och utbildning som det omgivande samhället, industrin och 

näringslivet kan utvecklas. Det svenska universitetssystemet befinner sig i en situation där forskningen vid 

otillräcklig basfinansiering blir indragen i nätverk som kan uppfattas som begränsande för den 

akademiska friheten. Öquist och Benner riktar kritik i en KVA-rapport (2012) mot att den omfattande 

externa finansieringen inneburit att universitet och högskolor har kommit att bli alltmer ”projekthotell”. 

Istället borde lärosätena ha drivande och egeninitierade djärva program där idéer om kunskapens 

utveckling och förnyelse är i förgrunden5. Den arbetsfördelning som sedan 2007 finns mellan de större 

forskningsuniversiteten och de mindre högskolorna med mer entreprenöriella ambitioner kommer 

sannolikt att fortsätta. Denna fortsatta process mot profilering och koncentration har man med varm hand 

överlämnat till de enskilda högskolorna att själva ansvara för och bekosta. 

 

Om att återupprätta ömsesidigt förtroende 

För att säkerställa en långsiktig kvalitet och förnyelse för utbildning och forskning måste lärosätena äga 

både ansvaret och befogenheterna över resurserna. Då kan de skapa de miljöer som krävs för att främja 

nydanande utbildnings- och forskningsinsatser. Detta kommer även vara attraktiva samarbetsmiljöer för 

näringsliv och samhälle. För att åstadkomma detta krävs ett ömsesidigt förtroende mellan politiken och 

akademin. Det krävs även förtroende från alla andra tänkbara aktörer inom näringsliv och samhälle. 

3 Se Utbildningddepartementets promemoria (Regeringskansliets departementsserie): Högskolestiftelser - en ny verksamhetsform för ökad 
handlingsfrihet (Ds 2013:49). 

4 Detta framgick av Kungliga Vetenskapsakademins (KVA) rapport Fostering breakthrough research: A comparative study (2012) av Gunnar Öquist och 
Mats Benner. 

5 Nowotny, Helga, Peter Scott & Michael Gibbons (2001), Rethinking Science, Knowledge in an Age of Uncertainty , Cambridge: Polity Press. Se även 
från samma författare (2003) “Mode 2” Revisited. Minerva 179-194.  Samma tankar finns formulerade inom den europeiska kommissionens 
moderniseringsagenda, EU KOM (2006). 
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Statsmakterna bör i en utbyggd dialog med universiteten och högskolorna utforma ett resurs- och 

utvärderingssystem som främjar en långsiktig kvalitetsutveckling av både forskning och utbildning med 

stort beaktande av de nya samhällsutmaningarna vi står inför.  

Förändringsarbetet måste ta sin början inom universiteten och högskolorna. Detta arbete har inletts bland 

flera med varierande grad av styrka och engagemang. Som ett resultat av visionsdokument och de 

lärosätesbaserade utvärderingarna växer det nu fram en strid ström av utbildnings- och 

forskningsstrategier som bejakar samverkan med det omgivande samhället. Lärosätena har funnit en 

optimism inför möjligheten om en ökad autonomi. Vad som nu krävs är en sammanhållande universitets- 

och högskolepolitik – ett ansvar som vilar på Sveriges Riksdag och Regering. 

 

Det organ som i framtiden ska ansvara för kvalitetsutvärderingarna har en viktig uppgift i den förestående 

utvecklingen av de svenska universiteten och högskolorna. Avgörande för denna utveckling är att man 

överlåter en betydande del av ansvaret för utformningen av kvalitetsgranskningarna till akademin själv. 

Granskningen och utvärderingen av samverkan i forskning och utbildning med omgivande samhälle 

måste i första hand syfta till att främja denna utveckling. 
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Förslag till åtgärder 
 

1. Öka resurserna för samverkan så att det kommer till användning både i 

lärosätenas verksamheter och i utvärderingen av samverkan. 

2. Integrera samverkan som ett kriterium i nuvarande 

utvärderingssystem för utbildning och forskning. 

3. Utforma utvärderingssystemen så att lärosätenas autonomi ökar 

och där samverkansarbetet också granskas. 

4. Meritera forskare som samverkar. Det är ett starkt individuellt 

incitament för samverkan. 

5. Låt externa kollegor granska samverkan. Kollegial granskning är en 

naturligt utvecklad akademisk bedömningsform och bör användas för att 

även värdera samverkan. 

6. Skapa fler mötesplatser mellan akademi och näringsliv/samhälle 

genom till exempel strategiska råd eller advisory boards på lärosätena. 

  

26 

 



Referenser 
 

Bengtsson, L. (2013) Utbildningssamverkan – för jobb, innovation och företagande.Rapport i samarbete 
med Almega, IT & Telekomföretagen, Jusek, DIK, Sveriges Ingenjörer och Unionen. 

HSV (Högskoleverket) (2004) Högskolan samverkar. Rapport 2004:38 R 

KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) (2013) Sammanfattning, analys och 
slutsatser av intervjuer med akademi och företag inom KK-stiftelsens HÖG-projekt avlsutade 2009. 
Stockholm: KK-stiftelsen 

KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) (2012) RAE 2012. KTH Research Assessment Exercise 2012. 
Stockholm: KTH 

Lärarrummet (internet) liu.se/uv/lararrummet. 

Nowotny, H., Scott, P. & Gibbons, M. (2001) Rethinking Science, Knowledge in an Age of Uncertainty. 
Cambridge: Polity Press 

Proposition (2008) Ett lyft för forskning och innovation. Forskningspropositionen (2008/09:50). 

Proposition (2012) Forskning och innovation. Forskningsproposition (2012/13:30). 

Reitberger, G. & Sittenfeld, J. (2011) Kunskapsutbyte genom personrörlighet mellan akademi och  
näringsliv. Bearbetningar av material sammanställt med anknytning till Industrikommitténs arbete med 
Industrins offert till Sverige. Stockholm: Sveriges Ingenjörer 

SFS (Svensk Författningssamling) (1992), Högskolelag (1992:1434). 

SOU (2007) Resurser för kvalitet. SOU 2007:81 

SOU (2012) Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor: Kartläggning, analys och 
förslag till förbättringar – slutbetänkande. Innovationsstödsutredningen.  SOU 2012:41 

Svenskt Näringsliv (2012) Högskolekvalitet 2012 – Får studenter jobb efter examen? Stockholm: Svenskt 
Näringsliv 

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) (2013) Universitet och högskolor. Årsrapport 2013. Rapport 2013:2. 

Utbildningsdepartementet (2011) Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor. 
Utredning av A. Flodström (2010/4151/SAM). 

Utbildningsdepartementet (2013) Högskolestiftelser - en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 
2013:49). 

Verket för Tillväxtanalys (2012) Hur fördelas statsanslag till fosrkning och utbildning – en omvärldsanalys. 
Rapport 2012:07 

Öquist, G. & Benner, M. (2012) Fostering Breakthrough Research: A Comparative Study. Akademirapport 
från KVA (Kungliga Vetenskapsakademin). 

 

 

 

 

27 

 

http://www.liu.se/uv/lararrummet


Box 1419, 111 84 Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsg. 48, Tel 08-613 80 00, Fax 08-796 71 02
 info@sverigesingenjorer.se, www.sverigesingenjorer.se

Sveriges Ingenjörer


