
Principer för kvalitet i samverkan

Sveriges Ingenjörer vill stärka synen på samverkan som en 
viktig uppgift för både lärosäten och näringslivet och samhället  
i stort. Fem principer och sex åtgärder för att nå en bättre 

 samverkan presenteras i rapporten ”Principer för kvalitet i samverkan”.

Sveriges Ingenjörer utreder samverkan

Sveriges Ingenjörer startade 2013 en utredning med anledning av regeringens uppdrag till VINN-
OVA att utforma metoder och kriterier för att bedöma lärosätenas samverkan med det omgivande 
samhället. En grupp med experter från akademi, näringsliv och Sveriges Ingenjörer som leddes 
av Dan Brändström, ledamot i IVA och fd VD för Riksbankens jubileumsfond, lämnade slutrapport 
februari 2014.

Frågeställningar

Expertgruppen har sett på frågorna:

> Varför bör akademi och näringsliv/samhälle samverka?

>	 Vilka	goda	former	av	samverkan	finns	och	vad	är	kännetecknande	 
för bra styrning av samverkan?

> Vad kan man göra för att nå en bättre samverkan?

Dubbelriktad kunskapsöverföring

Samverkan är bra för både akademin och det omgivande samhället.  
Det ger en större dynamik inom forskningen och underlättar för  
forskningsresultat att göra nytta i samhället. Nya incitament som  
belönar akademiker inom både utbildning och forskning att nå högt  
ställda samhällsmål kan öka rörligheten mellan akademi och näringsliv/
samhälle, vilket främjar kunskapsöverföring.

Kvaliteten i samverkan

Hur kan man värdera samverkan, går det? Det är rimligare att värdera kvaliteten i samverkans- 
arbetet än att försöka värdera de samhällsnyttiga effekterna av samverkan. Ett sätt är att se  
samverkan som ett medel för att öka kvalitet i både utbildning och forskning.

Goda exempel på samverkan

På	flera	håll	i	Sverige	finns	goda	exempel	på	samverkan	mellan	universitet	och	näringsliv.	De	kan	
vara en utgångspunkt i diskussionen om kriterier för att värdera samverkan. Rapporten pekar på 
tre komponenter i de goda exemplen.

”att strategiska och 
långsiktiga 

relationer byggs upp”

”att forskare och 
näringsliv kan 
mötas”

”att kunskapsöverföring 
sker när person- 
rörligheten ökar”



Fem principer som styr i rätt riktning

Expertgruppen menar att fem principer kännetecknar goda styrformer för samverkan. De ger 
tillsammans ett mått på kvaliteten i former, strukturer och organisation runt samverkansaktiviteterna 
på ett lärosäte. Kombineras de med tydliga incitament för den enskilde forskaren får samverkan 
genomslag.

1. Strategiskt ledningsengagemang ger stöd till forskare, lärare och personal på lärosätena  
för samverkan med samhället

2. Medarbetare blir engagerade när samverkan är meriterande i de kollegiala bedömningarna, 
utveckla därför modeller för meritvärde av samverkan för forskartjänster

3. Systematiska arbetssätt och processer i alla delar av lärosätet, utvecklade tillsammans med 
parter i samhället, som är accepterade som styrande i samverkansarbetet

4. Etablerade strukturer för långsiktiga relationer och partnerskap ökar kvaliteten i samspelet  
mellan akademi och samhälle

5. Faktabaserade beslut och former för successiv utveckling för att kontinuerligt utvärdera  
samverkansarbetet

Utvärdera samverkan tillsammans med utbildning och 
forskning

De statliga resurserna till samverkan är små i förhållande till 
utbildnings- och forskningsanslagen. Integrera därför som ett 
första steg kriterier för samverkan i utvärderingssystemen för 
utbildning och forskning.

En kollegial extern granskning bör ingå som ett verktyg för att 
mäta kvaliteten i samverkan.

Utveckla samverkan med hjälp av sex åtgärder 

1. Öka resurserna till lärosätena för samverkan

2. Integrera samverkan i utvärderingen av både utbildning och forskning

3. Utforma utvärderingssystemen så att lärosätenas autonomi ökar

4. Meritera forskare som samverkar

5. Låt externa kollegor granska samverkan

6. Skapa	fler	mötesplatser	mellan	akademi	och	näringsliv/samhälle


