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Begrepp  
Begrepp med definitioner är samlade i bilaga 1 men återfinns även i SamSyn-

projektets samverkans-wiki: https://samsynwiki.su.se/wiki/Kategori:Begrepp 

 

Läsanvisningar 
Handbokens innehåll bygger på resultaten från PAUS-projektet och består av två 

tydliga delar som riktar sig till olika målgrupper. Projektets genomförande och 

resultat redovisas i en separat rapport. Handboken är skriven med målsättning att 

den ska utvecklas till ett användarvänligt digitalt verktyg där de olika delarna har 

olika ingångar.  

Del 1 behandlar personrörlighetsprogrammens värde, finansiering, 

utbildningskvalitet samt samverkansskicklighet och meritering och riktar sig till 

både lärosätesledningar och styrelser som fattar strategiska beslut om lärosätens 

samverkanssatsningar och resursfördelning, och till samverkanskoordinatorer eller 

motsvarande samt forskare/lärare som vill göra ett utbyte. 

Del 2 beskriver processen och ger konkreta tips och rekommendationer kring hur 

man planerar både ett personrörlighetsprogram och de enskilda utbytena. 

Målgrupperna för del 2 är samverkanskoordinatorer eller motsvarande samt 

forskare/lärare som vill göra ett utbyte. 

Den separata rapporten ”Projektet PAUS - Personrörlighet för Akademin med fokus 

på Utbildning och Studentmedverkan: Genomförande och resultat”, beskriver hela 

PAUS-projektets genomförande och resultaten som ligger till grund för handboken. 
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Inledning 
Den här handboken ska ge rekommendationer kring hur ett 

lärosäte kan driva ett personrörlighetsprogram. Den ska också ge 

inspiration och tips till individer som vill tillbringa arbetstid i en 

extern organisation.  

Materialet är främst framtaget och formulerat ur ett lärosätesperspektiv där de 

primära målgrupperna är lärosätesledningar och styrelser, stödfunktioner vid 
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lärosäten som arbetar med samverkan samt forskare och lärare som vill vara 

rörliga mellan sektorer. Den sekundära målgruppen är externa organisationer som 

är intresserade av personutbyten med akademin. 

Tre år långt projekt 

Underlaget till handboken kommer från projektet ”PAUS -Personrörlighet för 

Akademin med fokus på Utbildningssamverkan och Studentmedverkan”, ett tre år 

långt projekt finansierat av VINNOVA med syfte att öka lärosätens 

samverkanskapacitet. Projektet ingår i VINNOVAs program ”Utveckling av 

lärosätenas samverkanskapacitet”1.  

 

Åtta lärosäten, 76 utbyten 

Åtta lärosäten har deltagit i projektet med totalt 76 utbyten i olika organisationer 

spritt mellan olika sektorer. Resultatet från PAUS är sammanställt i delrapporten 

”Projektet PAUS - Personrörlighet för Akademin med fokus på Utbildning och 

Studentmedverkan: Genomförande och resultat.” 

Projektet har utvecklats från tidigare liknande projekt; KLOSS – Kunskap och Lärande 

om Strategisk Samverkan2 och KLOSS AkUt3. Personrörlighet från akademi ut till 

externa organisationer har visat sig vara en framgångsrik och stabil byggkloss i 

sektorsövergripande, strategisk samverkan, samtidigt som den är ett konkret 

uttryck för en allt mer eftertraktad samverkansskicklighet i syfte att uppnå hög 

kvalitet och relevans i utbildning och forskning (Bjursell, Dobers och Ramsten 2016)4.  

 

Projektet PAUS har tagit fasta på tidigare erfarenheter och rekommendationer som 

KLOSS AkUt projektet föreslagit och fortsatt att bidra till sektorns utvecklingsarbete 

kring personrörlighet från akademi till externa organisationer genom fördjupat 

fokus på utbildningssamverkan och studentmedverkan.  

 

 

 

 



 

6 
 

NÅGRA SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER FRÅN KLOSS AKUT SOM PAUS PLOCKAT UPP ÄR: 
 
1) Stimulera samverkansskicklighet och personrörlighet i styrdokument och 
resurstilldelning. 
 
2) Använd personrörlighet som ett av flera verktyg i ett paket av samverkansaktiviteter 
och som ett sätt att stärka relevans och kvalitet i utbildning och forskning. 
 
3) Använd personrörlighet i arbetet med att bygga och vårda långsiktiga relationer 
med omgivande samhälle. 
 
4) Säkerställ ledningens stöd, att personrörlighet och samverkansskicklighet blir 
meriterande för lärare och forskare, samt att individers engagemang i dessa aktiviteter 
tas tillvara för 
verksamheten. 
 
5) Använd program med personrörlighet för att utveckla struktur och långsiktighet för 
relationen mellan lärosäten och externa parter och för att möjliggöra gemensamt 
lärande. 
 
6) När ett program med personrörlighet ska lanseras bör lärosätet analysera sina 
relationer till externa parter, strukturen för personrörlighet samt vilka särskilda 
stödaktiviteter som kan 
behövas. 
 
7) Diskutera hur relationen mellan akademiker och värdar för varje utbyte ser ut och 
vad den kan innebära för relationen, strukturen för personrörlighet samt särskilda 
stödaktiviteter som kan tänkas behövas. 
 
8) Goda förberedelser, planering och framförhållning, inte minst i värdorganisationen, 
ger 
förutsättningar, systematik och struktur åt program med personrörlighet. 
 
9) Använd fokusgruppsamtal medvetet som ett viktigt stöttande verktyg för kalibrering 
av 
förväntningar, fördjupad förståelse och utbyte av erfarenheter inför, under och efter 
perioder med personrörlighet. 
 
10) Särskild finansiering för akademikers "arbetstid i rörelse" tycks fortsatt vara 
nödvändig. 
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PAUS projektet har valt att fokusera på några delar som känns extra viktiga att lyfta 
fram när det kommer till satsningar på personrörlighetsprogram och där PAUS 
projektet kompletterar resultaten från KLOSS AkUt. Det handlar om värde och 
effekter för individ och organisation, finansiering av personrörlighet och hur det 
skulle kunna vara en del av lärosätenas ordinarie processer och verksamhet, 
meritering och samverkansskicklighet samt personrörlighet kopplat till 
utbildningskvalitet och studentmedverkan. 

 

 

”Det är fantastiskt stimulerande att träffa duktiga personer från 
civilsamhälle, industri och offentlig sektor! Genom personrörlighetsprogram, 
och de relationer och nätverk med en mängd olika personer bortom 
akademin som skapas, får studenter en alldeles unik inblick i olika 
sammanhang som kan tänkas vara en framtida arbetsplats eller 
arbetsform.  

Att bli exponerad för yrkesverksamma med annan kunskap och unika 
erfarenheter i en tilltänkt framtida arbetsmarknad är oerhört värdefullt och 
bidrar till hög kvalitet i utbildning. Förmåga till en utvecklad empati, en ökad 
förståelse för en annan kunskapsbas och att sätta sig in i andras 
upplevelser, samt en förmåga att skapa tillit, är några bidrag som 
studenter får del av när lärosäten har satsat på personrörlighetsprogram. ”  
 
Peter Dobers, dekan, ordförande i strategiska samverkansrådet, Södertörns högskola 
 

Samhället och näringslivet är i ständig förändring och vi måste se till att våra 
lärare får en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som företag 
och organisationer möter i vardagen. Personrörlighetsprogram är oerhört viktiga 
för att kunna integrera externa parters perspektiv och erfarenheter i våra 
utbildningar, och på så sätt kan vi både öka kvaliteten på utbildningarna och 
relevansen för samhället i stort. 
 
Andreas Larsson, vicerektor för samverkan, innovation och entreprenörskap Blekinge tekniska 
högskola 



 

8 
 

PAUS har varit ett bra och konkret verktyg för att möjliggöra för forskare och lärare 
att fördjupa och ta steget vidare in i olika samverkansprojekt. Det ligger helt i linje 
med Örebro universitetets vision om att verka för en kunskapsbaserad 
samhällsutveckling och deltagande organisationer har uttryckt värdet av dessa 
utbyten. Samtidigt underlättar detta för att erfarenhet och lärdomar för utveckling 
av utbildning och forskning kommer in till universitetet från det omgivande 
samhället. 
 
Sofia Larsen. Avdelningschef kommunikation och samverkan, Örebro universitet 

 
För att kunna öka relevansen av vår verksamhet samt kontinuerligt, tillsammans 
med vår omgivning, öka kvaliteten i våra utbildningar så krävs ett nära samarbete 
med de omgivande miljöerna till Högskolan i Borås. Genom att skapa strukturer 
och möjligheter i verksamheten såsom t.ex personrörlighetsprogram så stärker vi 
vår organisation och våra studenters och medarbetares kompetens och 
förståelse för samspelet mellan akademin och det omgivande samhället.  
 
Mats Tinnsten, rektor Högskolan i Borås 

 

Ett universitet ska existera i samklang med samhället. Genom personrörlighet 
skapas arenor för dialog samt ömsesidigt kunskaps-, kompetens- och 
erfarenhetsutbyte. Tillsammans stärker vi kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling och utbildningarnas kvalitet. Studenter ges en unik möjlighet 
att få inblick i möjliga framtida yrkesroller och arbetsplatser, lärare får en djupare 
inblick i de utmaningar studenter möter i arbetslivet samtidigt som studenter och 
lärare bidrar med nya perspektiv. Tillsammans stärker vi förmågan att omsätta ny 
kunskap och idéer i praktiskt nytta för samhällsutvecklingen genom att forskare 
under en tid verkar med andra aktörer där varje part bidrar utifrån sitt fokus och 
sin expertis 
 
Karin Dahlman-Wright, styrgruppsordförande Karolinska Institutet 
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Del 1.  

Värde och effekter av 
personrörlighet och 
personrörlighetsprogram  

 
Värde för lärosätet 
Syftet med personrörlighet är att stimulera till, initiera och 

fördjupa relationer med parter i andra sektorer och därmed öka 

möjligheterna till långsiktig och strategisk samverkan.  

 

Beroende på vad lärosätets mål och visioner är, kan personrörlighet användas 

som ett effektivt verktyg för att nå dit. Det kan handla om att skapa fler och nya 

kontaktvägar och utökade nätverk och att fler forskare/lärare börjar samverka. 

Utbyten kan också fördjupa redan befintliga relationer och användas för att bygga 

upp strategiska allianser och partnerskap för att stärka lärosätets delaktighet i 

samhällsutvecklingen samt öka ett nationellt och regionalt stöd för lärosätet. 
Det finns ett stort värde för lärosätet att visa upp sin kompetens och kunskapsbas 

och säkerställa att kunskapen kommer till nytta i samhället, men också i att 

gemensamt formulera problem och utmaningar som forskning och utbildning på 

vetenskaplig grund kan bidra med. 

Att vara ute och vistas hos motparten genom samverkansprojekt stärker 

medarbetare och deras samverkansskicklighet vilket i sin tur skapar stolthet och 

starkare employer branding, d.v.s. hur lärosätet uppfattas som arbetsgivare av 
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potentiella, nuvarande och tidigare anställde. Genom kunskapsutbyte och 

strategiska allianser mellan lärosäten och aktörer i samhället ökar också 

möjligheten till att hitta innovativa lösningar på nuvarande och framtida 

utmaningar. 

Ökad samverkan leder till relevans- och kvalitetsförbättring inom forskning och 

utbildning och verksamhetsutveckling för den externa organisationen.  Genom 

detta skapas också effekter och värden som ibland kan vara långt mer viktiga i det 

stora perspektivet. 

 

 

SAGT AV DELTAGARE 

 
Jag vill framföra ett stort tack till PAUS-projektet. Detta gav mig en värdefull 
möjlighet att utöka mina och lärosätets relationer och fördjupa samarbetet med 
värdorganisationen – till gagn för akademiker och studenter. 

 

Jag har alltid trott på det här sättet att arbeta inom akademin. Ett ben i akademin 
och ett i ”verkligheten”. Det gör det så enkelt att hålla kursinnehåll på en bra nivå 
och uppskatta de strukturer, sociala och logistiska, en redan har på sin 
ordinariearbetsplats, som kanske inte alltid återfinns i andra kontext. 

 

 

Värde för individen 

 
Relevans, nätverk / kontakter, metoder / metodutveckling och perspektiv / 
förståelse är tydliga värden som framkommit både i KLOSS AkUt och PAUS. 
Samverkan väcker nya värdefulla frågor och utmanar till att reflektera över den 
egna verksamheten med hjälp av en utomståendes blick. Vid en vistelse i en 
organisation bortom utbildningssektorn breddas vardagen och nya krav ställs på 
forskaren/läraren med bredare perspektiv utanför lärosätet.  
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Ett mycket stort värde ligger i att uppleva en annan verklighet, fördjupa förståelsen 
för andra perspektiv och förutsättningar och möta den situation som studenterna 
möter i arbetslivet efter examen. Det skapas ny kunskap med förnyad och relevant 
undervisning samt möjligheter för samverkansparter att bidra till, och påverka 
innehållet i utbildningar och kurser. Att båda parter engageras likvärdigt ger 
synergisk effekt och erfarenheter som skapas ger stor verkandegrad och relevans i 
undervisningen. Således ökar förståelsen för att kompetensutveckling via t.ex 
samverkan ökar kvaliteten på utbildningen för studenternas bästa.  

Personrörlighetsprogram skapar mycket goda förutsättningar, ibland avgörande, 
för att frigöra resurser inom det dagliga arbetet och förbättra villkoren för de som 
annars samverkar på egen tid utanför sin tjänsteplanering. 
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SAGT AV DELTAGARE 

 

Det som varit bra är att jag fått testa min kunskapsnivå kring mitt kärnfokus i en 
kommersiell kontext och ökat min förståelse kring de utmaningar ett företag i 
näringslivet ställs inför.  
 

En forskningsrapport blev en bok med deras hjälp och massor med medial 
uppmärksamhet som hade varit svår att få till på annat vis. 
 

Sammantaget kan jag bara säga att det har varit otroligt värdefullt för mig och 
att utbytesordningen absolut borde behållas forever. Det har varit ovanligt enkla 
beslutsprocesser och genomförandet har funkat mycket bra för min del i alla fall. 

 
Som forskare har jag fått tillgång till ett unikt material. Men jag har också fått nya 
kontakter och perspektiv på hur man kan forska på inom mitt område. 
 
Jag är trovärdig inom ett nytt område. 
 
Jag har mest fått tillgång till material för ett forskningsprojekt som har varit mycket 
givande och har jag fått tillgång till en verksamhet som jag forskar om. Jag blev 
en slags insider som var mycket givande för projektet. 
 
Det är av stort värde för den som forskar om en organisation eller en verksamhet 
att både kunna vistas i verksamheten och ha en möjlighet att på ett mer naturligt 
sätt än intervju kunna diskutera verksamheten med utförarna. 
 

I början fanns det frågor om sekretess, men efter ett tag blev en nästan som en i 
gänget. 
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Värde för mottagarorganisationen 

 

För mottagarorganisationen är kompetensförsörjning ett viktigt motiv till 

samarbete, oavsett om det handlar om student- eller forskningssamarbeten. Med 

studentsamarbeten har organisationen möjlighet att bygga en 

kompetensförsörjningsbas och genom forskningssamverkan får man tillgång till 

god metod- och processkunskap, liksom till nya och relevanta forskningsresultat.  

 

 

Incitament till egen forskning 

För mottagarparten medför också närvaron av forskare och lärare i verksamheten 

ny kunskapsöverföring åt alla håll vilket i sin tur skapar nyfikenhet och nytänkande 

även bland de som inte är direkt involverade i personrörligheten. Gemensamma 

diskussioner och utvecklingssamtal väcker nya frågeställningar och ny kunskap 

som för mottagarorganisationen skapar stora värden. De får bland annat insikt i 

forskningsstatus inom deras områden som ger incitament till egen forskning och 

utveckling (konsolidering av kompetens). 
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SAGT AV DELTAGARE 

 

Särskilt lyckade var de olika studiebesöken med studenter från lärosätet. Utöver 
det har lärarens närvarande på myndighetens vetenskapliga råd varit väldigt 
uppskattat och gett oss nya perspektiv och feedback på vår forskningsrelaterade 
verksamhet. 
 

Mycket positivt! Vi värdesätter utbytet med akademin och skulle gärna ha fler 
liknande utbyten! 

 

Vi är intresserade av att externa forskare jobbar med vårt material och kommer 
med nya synpunkter på det. 
 
Mycket bra initiativ som ökar möjligheten till samarbete mellan olika statliga 
myndigheter. 
 
Jag upplevde att gruppen på företaget kanske blev lite glatt förvånade att deras 
jobb och erfarenhet hade ett värde för akademin. 
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Resultat från workshop, lärmöte 29 augusti 2019. Bild av Anna Hedman AHA-byrån. 
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Utbildningskvalitet och 
studentmedverkan 
 
En tredjedel av KLOSS AkUts vistelser hade som uttalat mål att genom 

personrörlighet utveckla kvalitet och relevans i utbildning. PAUS har förstärkt detta 

lärande genom att varje vistelse skett med fokus på utbildningssamverkan och 

studentmedverkan och processer som främjar livslångt lärande. Det uttalade 

syftet var att dokumentera erfarenheter samt möjliggöra erfarenhetsutbyte och 

lärande kring utbildnings- och studentrelaterad personrörlighet från akademin till 

externa organisationer och ambitionen var att vistelserna skulle leda till ökat 

studentengagemang.  

 
Detta formulerades utifrån varje lärosätes utbildningsverksamhet och 
arbetslivsanknytning i utbildningen genom exempelvis: 
 

• studentperspektiv: varje vistelse med utbildnings- och studentfokus 
 

• skulle resultera i ett antal examensarbetsteman, där värdorganisation och 
akademin var engagerade som handledarresurser. 
 

• studentengagemang: akademiker och värd kunde bjuda in studentgrupper 
till värdorganisationen för en "erfarenhetsdag" med arbetslivsanknytning. 
 

• studentdelaktighet: en student som skrev uppsats följde en akademiker i 
rörelse till värdorganisationen och de under några månader har en samtida 
vistelse med tydligt utbildningsfokus. Eller att studenter deltog i kursmoment 
som utvecklades i samverkan. 

 
Personrörlighet och den samverkan som sker skapar nya värdefulla och 

meningsfulla studentprojekt som knyter studenterna närmare arbetsmarknaden. 

Relationen förenklar för lärosätet att få in mottagarorganisationer som besökare, 

föreläsare och som handledare i examensarbeten och uppsatser och det finns 
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möjlighet att skapa struktur kring utbildningssamverkan vilket minskar 

personberoendet och ökar möjligheterna till långsiktig samverkan. 

Genom riktade personrörlighetsprogram mot program- och/eller kursansvariga 

underlättar samverkansintegrering i utbildningarna, vilket både säkerställer hög 

relevans och möjliggör god arbetslivsanknytning för studenterna.  

 

Lärosäten kan behöva se över hur man kan underlätta för den här typen av 

verksamhet då en utmaning med studentmedverkan under en vistelse är de långa 

administrativa processerna för att ändra innehållet i kurser och 

utbildningsprogram. Det gör att praktiska moment med mottagarorganisationerna 

inte alltid går att planera in i redan färdigställda kursplaner på tillräckligt kort tid.  

 

 

 

 

 

SAGT AV DELTAGARE 

 
Upplevelsen avgjorde mitt val av studie. 
 
Majoriteten av mina kurskamrater hittade ämnen för sina masteruppsatser, ett par 
har sökt praktikplats och kontakter genom kursen har varit värdefulla för våra 
fortsatta arbeten. Min studie blev inledningen till min mastersuppsats.  

 

Det har framförallt varit utvecklande för studenterna som mött en framtida 
arbetsgivare, och de har nästan samtliga använt temat från perioden, i sina 
masteruppsatser.  
 

För undervisningen och studenterna är det väldigt givande att möta nya platser 
och sammanhang så länge det förklaras hur dessa kopplar till kursernas mål.  
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Samarbetet har gett mig idéer om ett utökat samarbete med 
mottagarorganisationen. 

 

Studenterna har varit djupt involverade, som kursdeltagare i den gemensamma 
masterkursen.  
 
Studenterna har inte varit direkt involverade men de får del av frukterna av 
samarbetet i och med att personer från mottagarorganisationen varit 
gästföreläsare, jag har pratat i undervisningen om den forskning jag bedrivit där 
etc. Det finns också nu upparbetade kontakter – ännu mer än tidigare – mellan 
oss där de t.ex. kan bidra till utvecklingen av program och kurser.  
 

För studenterna har det haft en direkt effekt i de två kurser det integreras. De har 
fått veta vad mottagarorganisationen gör, hur denna bedriver genusarbete, hur 
ett arkiv fungerar, hur man kan forska där.  
 

Att stora relativt omfattande projekt kan genomföras med begränsade resurser 
om alla parter är engagerade och drivna. Att studenterna är en ovärderlig tillgång 
i sådana arbeten och att dessa visar ett enormt engagemang, självständighet 
och mognad när de ges ansvar och utrymme! 
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Resultat från workshop, lärmöte 29 augusti 2019. Bild av Anna Hedman AHA-byrån. 
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Finansiering  
En mycket viktig fråga för ett personrörlighetsprogram är givetvis 
dess finansiering. En diskussion som förts inom ramen för detta 
projekt och dess föregångare KLOSS AkUt har varit om och när 
personrörlighet kan bli en så eftertraktad och attraktiv aktivitet 
att lärosätena i större omfattning väljer att finansiera detta helt 
med egna medel.  
 

Som tidigare nämnts var en av KLOSS AkUt-projektets rekommendationer att 

”Särskild finansiering för akademikers ”arbetstid i rörelse” tycks fortsatt vara 

nödvändig”. Exempel som lyftes fram från KLOSS AkUt var att finansieringen kan 

vara en utmaning då det lätt kan bli en fråga om ekonomi för institutionen och 

vara svårt att skapa utrymme för personrörlighet. En möjlighet som diskuterades 
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var uttalat intresse från en del av de externa aktörerna att bidra med finansiering 

till utbyten, dock främst då i mindre omfattning som medfinansiering t ex i form av 

att förlänga ett pågående utbyte eller ge det mer tid avseende procentdel för 

akademikern. En annan möjlighet beskrevs som att använda 

kompetensutvecklingstid för vistelser i annan sektor, där drivkraften hos individen 

då är att utveckla sin kompetens inom ett särskilt område.  

Inför föreliggande PAUS-projekt togs tidigare lärdomar från KLOSS Akut och andra 

program i beaktande och finansieringsfrågan med dess utmaningar och 

möjligheter har också vidare varit ett viktigt område inom PAUS-projektet. I PAUS 

har medfinansiering från deltagande lärosäten av olika grad varit en central del 

och man kan här se en utveckling med kraftigt ökad andel medfinansiering jämfört 

med föregångaren KLOSS AkUt som hade 17,5% totalt av sina utbyten finansierade 

av lärosätesmedel – motsvarande siffra för PAUS-projektet är 63 %.  

Några av de deltagande lärosätena i PAUS har planer på att fortsätta driva 

personrörlighetsprogram i olika omfattning, finansierade av interna medel. På KI 

finns sedan 2011 praktikprogram för doktorander och disputerade forskare med 1-3 

månaders vistelse hos extern part. För doktorandpraktiken finansieras programmet 

genom kommittén för utbildning på forskarnivå och till forskarpraktikprogrammet 

kommer merparten av finansieringen genom de s.k. omställningsmedel som finns 

på lärosätet. 

Personrörlighetsprogram där fler individer deltar från samma lärosäte ger stort 

värde för hela organisationen och blir ett effektivt verktyg för att förverkliga 

lärosätets strategier.  De externt finansierade rörlighetsprogram som finns ger 

mycket för individen men bidrar inte med samma kraft till lärosätets utveckling; RJ 

Flexit5, SSF Strategisk mobilitet6 och SSF Sabbaticals7 och Marie Sklodovska Curie 

programmet inom Horizon 2020 och Horizon Europe 8. 

 

 

 

 



 

22 
 

 

SAGT AV DELTAGARE 

 

Jag är så tacksam för denna möjlighet och hoppas att den kommer att finnas för 

fler. 

PAUS programmet var mycket bra och jag hoppas att universitetet följer upp 

satsningen med egen finansiering av liknande verksamhet. 
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Resultat från workshop, lärmöte 29 augusti 2019. Bild av Anna Hedman AHA-byrån. 
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Meritering och 
samverkansskicklighet 
 

Något som lyfts fram som ett tydligt hinder för personrörlighet i både KLOSS 1C, 

KLOSS AkUt och nu även i PAUS är att samverkan fortfarande inte automatiskt är 

meriterande, dvs. att det akademiska systemet/kulturen inte värdesätter 

samverkan och personrörlighet som meriterande vid sidan av vetenskaplig 

skicklighet och pedagogisk skicklighet. Den som väljer att göra ett utbyte i en 

annan organisation drivs ofta av den egna övertygelsen om att det är viktigt med 

samverkan, att det gynnar utbildning och forskning men också den egna 

personliga utvecklingen och samverkansskickligheten.  

  

Samverkansskicklighet handlar om flera olika delar. Till att börja med hur väl man 

genomför ett projekt eller en aktivitet för att uppnå ett visst resultat. Vidare handlar 

det också både om individens förmåga att förstå själva samverkansprocessen och 

vad som kan påverka denna, samt om individens faktiska kvalifikationer i form av 

genomförda samverkansaktiviteter och utvecklingen av sin förmåga genom 

erfarenheter av dessa (MerSam-projektet)9. Mycket av det som beskrivs som 

samverkansskicklighet enligt MerSam-projektets undersökning är något som alla 

som gör ett personrörlighetsutbyte utvecklas inom.  

 

En förutsättning för ett lyckat personrörlighetsutbyte är att individen har, eller 

utvecklar, en god förmåga att bygga relationer genom att vara nyfiken och lära 

känna sina nya kollegor. Detta genom att skapa förtroende och tillit samt ha 

förståelse för den andra organisationens behov, önskemål och förväntningar. Ett 

lyckat utbyte kräver också att individen har god förmåga att leda 

samverkansprocessen mot det gemensamma målet. Ett framgångsrikt utbyte, 

med avseende på goda effekter kräver också att individen kan reflektera över sina 

samlade lärdomar och erfarenheter, sprida dem till sina kollegor och 

implementera dem i utbildning och forskning. Skicklighet i individens samverkan 

visas också genom förståelse av partnerorganisationens verksamhet och 
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sammanhang då samverkan är ömsesidig. För utbyten med student- och 

utbildningsfokus handlar det om att lyfta hur studenters lärande och förbättrad 

utbildning är effekter av samverkan.   

 

Att forskare och lärare utvecklar sin samverkansskicklighet och meriterar sig inom 

samverkan ger inte bara utveckling för individen utan utvecklar även 

verksamheten och har en direkt positiv effekt på kvalitet och relevans i forskning 

och utbildning. 

 
 

 

SAGT AV DELTAGARE 

 

Jag tycker mig än mer än förr se potentialen i att genomföra forskning där parter 
utanför akademien ingår, där de kommer in och faktiskt formulerar: Var behöver vi 
mer kunskap? Jag kommer att involvera min samverkanspartner i kommande 
forskningsansökningar. 
 

Jag har utvecklat min förmåga att förhålla mig agilt till den möjligheter som ges. 

 
Att vara drivande utan att ha total kontroll 

 
Jag har utvecklat min förmåga till att leda och samverka i en variation av 
aktiviteter som har både djup och komplexitet 

 
Nya perspektiv som forskare genom kritiska frågor till resonemanget kring 
forskningsresultat 

 
I möten med aktörer jag normalt inte samverkat med har jag identifierat 
betydelsen och effekterna av att vara lyhörd genom att ta del av olika perspektiv, 
önskemål och behov. 
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Förutom ökad samverkansskicklighet finns fler uppenbara delar i personrörlighet 

som borde kunna vara meriterande, direkt eller i ett lite längre perspektiv, för 

akademikern (KLOSS AkUt).  

 

• För de akademiker som i sin karriärtrappa ser förtroende- och 

ledningsuppdrag som viktiga delar bör personrörlighet kunna lyftas fram 

som meriterande. Betänk t ex råd med externa deltagare t ex. Positivt här 

med stöd från t ex institutionsledning i frågan.  

 

• Att använda själva utbytet som ett forskningsprojekt som kan bli publicerat 

 

• Se till att kunna räkna in utbytet i forskningsmeriteringen 

 

• Det har på några ställen (i Ref-materialet) setts en svag tendens till att 

utåtgående personrörlighet kan vara mer meriterande för lärarrollen 

snarare än forskarrollen. Se till då att inte missa att lyfta fram det 

meriterande kopplat till utbytet för lärarrollen.  

 

• Ge material som kan användas i egen forskning för vidare meritering.  

 

• Kan ge ett kontaktnät som eventuellt kan användas för egeninitierade 

forskningsprojekt i framtiden för vidare meritering.  

 

• En indirekt positiv effekt genom den personliga kompetensutvecklingen som 

det medför (kanske mer av mervärde men själva erfarenheten i sig borde 

kunna vara meriterande om den lyfts fram på rätt sätt i ett CV. Bidrar då till 

en meritportfölj inom samverkan.) 
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Resultat från workshop, lärmöte 29 augusti 2019. Bild av Anna Hedman AHA-byrån. 
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Del 2 
Processen 
System kring utåtgående personrörlighet innehåller ett antal naturliga faser (KLOSS AkUt):  

1. Initiering 

2. Genomförande 

3. Uppföljning 

4. Justeringar inför kommande initiativ 
 

I dessa faser finns de fyra centrala ledorden; framförhållning, planering, dialog och 

reflektion. Nedan beskrivs de olika fasernas innehåll utifrån erfarenheterna från 

projektet med goda exempel samt rekommendationer och tips. 

 

1. Initiering 
- Personrörlighetsprogrammets syfte 
 

Lärosätet bör först tydliggöra övergripande syfte och mål med 

personrörlighetsprogrammet, vad det är man vill uppnå med satsningen. Att ett 

antal forskare/lärare är ute i andra organisationer samtidigt är ett effektivt verktyg 

för att förverkliga lärosätets strategier. Det kan handla om att öka relevans och 

kvalitet i utbildning och undervisning genom studentmedverkan eller att låta 

programsamordnare och kursansvariga göra utbyten för att föda in nytt material i 

program och kurser. Det kan finnas en önskan att fördjupa samverkan med redan 

befintliga parter eller att skapa fler samverkansmöjligheter och utökade 

kontaktnät. 
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Finansiering  
Externa medel kan fortsatt sägas vara mycket fördelaktiga för att få till ett 

personrörlighetsprogram. Genom att tillföra externa medel kan incitamentet för att 

gå in med egna medel stärkas – lärosätet växlar på det sättet upp sina egna 

medel. Den interna finansiering som huvudsakligen har använts inom ramen för 

PAUS-projektets utbyten är centrala rektorsmedel.  

Viktigt att komma ihåg är att det förutom kostnaden för själva utbytena behövs 

administrativa resurser för att skapa ett personrörlighetsprogram, t ex i form av 

projektledare eller liknande och av ekonomistöd. Beroende på omfattning och syfte 

mm kan dessa kostnader variera. Viktigt att tänka på är att ett program tar tid att 

genomföra och att man från lärosätet ser till att resurssätta de tjänster som 

behövs i god tid, inte bara avseende de personer som skall göra utbyten.  

Ett konkret exempel på hur man kan gå tillväga är att tillsätta en ekonom centralt 

som har hand om programmet där medel ligger centralt på en rektorsaktivitet. De 

personer som gjort utbyten har konterats på den aktiviteten med 20% i 6 månader 

(liknande omfattning som övriga utbyten i PAUS). Att ekonomifunktionen har 

bestått av en och samma person har varit bra för att ha koll på projektet och för 

att säkerställa redovisning av medfinansiering mm. En rekommendation är att se 

till att vara noga med vilken procentsats för OH (over head) som skall gälla så de 

sökande (om den modellen är vald) vet vad de skall räkna på. 

 

Strategi 
Planering av ett utbyte bör starta i god tid då flertalet aktiviteter i processen är 

tidskrävande. En viktig del i processen är att bestämma strategi för genomförande 

av utbyten för att uppnå önskat resultat för samtliga deltagare. Steg 1 bör vara att 

välja styrgrupp, arbetsgrupp samt att kontakta studentkåren och öppna upp för 

förslag och kontaktpersoner. Styr- och arbetsgrupp gör en tidsplanering samt en 

plan för marknadsföring och genomförande. Planera gärna in 4-6 månader för 

processen kring utlysning och val av deltagare. 
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Vid ett litet antal utbyten inom ett större lärosäte rekommenderas att välja en 

strategi som steg 2. Vid ett mindre lärosäte kan den valda strategin utgå ifrån att 

alla inom lärosätet har möjlighet att söka ett utbyte hos extern organisation.  

 

FÖRSLAG PÅ STRATEGIER FÖR ATT AVGRÄNSA UTLYSNINGEN OCH ANTAL SÖKANDEN: 

1. Välj en institution för utbytet 

2. Fokusera endast på utbildningssamverkan och studentmedverkan 

3. Vilket/vilka utbildningsprogram vill man utveckla 

4. Välj ett forskningsområde 

5. Gör utlysning för utbyte enbart hos strategiska partner 

6. Gör utlysning för en person/institution eller motsvarande 

7. Begränsa regionalt/nationellt/internationellt 

8. Att enbart låta en viss roll/akademisk nivå/tjänstenivå delta 

 

 

Val av extern organisation  
 

Det kan vara en fördel att arrangera utbytet med någon av lärosätets strategiska 

samarbetspartners. Relationer mellan forskare/lärare och samarbetspartners 

organisation är redan etablerade och fungerande och utbytet ger då tid att 

fördjupa och bredda samarbetet ytterligare.  

Med tanke på att utbytet görs under en kortare period, kan det vara krävande att 

inleda ett samarbete med en helt ny organisation och tiden inte medge att 

effekter och resultat uppnås. Men att välja en ny partner för personalrörligheten, 

kan emellertid vara ett värdefullt sätt att etablera ett samarbete med en aktör som 

lärosätet och dess forskare/lärare intresserar sig för. Med goda förberedelser och 

en väl genomarbetad plan, kan ett sådant utbyte bli framgångsrikt och generera 

nya långsiktiga samarbeten.  
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Ett viktigt kriterium i bedömningsprocessen bör vara mottagande parts strategiska 

roll för att gynna hela lärosätet och inte bara individen och institutionen.  

Gemensamt för alla personrörlighetsutbyten är den noggranna planeringen, 

exempelvis tillhandahållandet av en arbetsplats, rutiner kring säkerhet, sekretess av 

material, kostnader i - Storlek på företaget/organisationen samband med 

aktiviteter med mera.  

KRITERIER ATT BETRAKTA VID VAL AV EXTERN ORGANISATION: 

• Kommer samarbetet att gynna hela lärosätet och inte enbart den enskilde 

forskaren/läraren 

 

• Storlek på företaget/organisationen 

 

• Start-up eller befintlig verksamhet 

 

• Ideella organisationer 

 

• Inom landet eller utomlands – vem betalar resor och boende? 

 

• Krav på att minst 80% av utbytet sker hos mottagande part, ej bara besök 

och möten utan en arbetsplats bör finnas hos värdorganisationen 

 

• Förmedling av kontakt med handledare och HR för att kunna säkerställa en 

fungerande arbetsplats kring rutiner, säkerhet och tillgång till nätverk mm 

 

• Kan lärosätet bistå med kontakter i fall där akademikern inte själv har 

kontakter 

 

• Kan utbytet fungera som en dörröppnare, då en helt ny kontakt etableras 

med stor potential för framtida samarbeten 
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Utlysning och ansökan 
 

När beslut är taget om vilken strategi som är mest lämpad, blir nästa steg att 

planera och genomföra en utlysning. En utlysning kan ske på flera olika sätt men 

bör vara storleksanpassad för att matcha strategin man har valt samt antalet 

planerade utbyten.  

 

EN UTLYSNING BÖR INNEHÅLLA FÖLJANDE OMRÅDEN: 

• Beskrivning av syftet med utbytet 

• Tidsperiod för ansökan och för utbytet  

• Beskrivning av hur finansieringen sker 

• Beskrivning av processen för ansökning 

• Vilka typ av organisation som kan bli godkända 

• Vilket fokusområde som är aktuellt och beskrivning av vad som menas med 

det (ex. student- och utbildningsfokus)  

• Hur resor ska hanteras under utbytet 

• Om det är det tillåtet att genomföra utbytet utanför Sverige/EU 

• Hur urval av deltagare kommer att ske, bedömningskriterier 

• Vilka krav på uppföljning som kommer krävas  

(utvärdering / sammanfattning / presentation / redovisning / rapport / fokusgrupp) 

• Presentation av styrgrupp och projektledare 

 

Om man parallellt med en intern utlysning vill inspirera och informera lärosätets 

externa kontakter, är det lämpligt att utforma ett separat informationsblad / 

ansökningsblad till dem med information om de krav som ställs samt tips och 

rekommendationer kring uppföljning och spridning av erfarenheter. 
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Ansökan 

ANSÖKAN FRÅN KANDIDATERNA BÖR INNEHÅLLA FÖLJANDE INFORMATION: 

• Syfte med utbyte gällande samverkan  

• Beskrivning av ansökandes tjänst och roll och tidigare 

samverkanserfarenheter  

• Förväntade effekter för lärosäte och extern organisation 

• Tidsplanering för utbytet 

• Budget med lönekostnader samt kostnader för eventuella resor och andra 

direkta kostnader 

• Godkännande av enhetschef eller motsvarande 

• Godkännande för intern finansiering av prefekt eller motsvarande 

• Kontakt och organisation för mottagande 

• Brev från mottagaren som bekräftar att akademikern är välkommen och 

kommer att ha en plats att sitta på och en kontaktperson 

• Ev. förslag på ersättare under tiden för utbytets genomförande  

 

Styrgruppen för projektet bör tillse en jämn balans mellan nedanstående punkter. 

Beslutet sker i styrgruppen för projektet och kan antingen tas genom ett 

gemensamt beslut baserat på diskussion eller genom en systematisk 

bedömningsmall. Vid en större utlysning med önskemål om transparens i 

urvalsprocessen rekommenderas en bedömningsmall med förutbestämd formel. 

Områden som nytta/relationer/effekter kan definieras genom bedömningen 

bra/utmärkt/ingen effekt.  

 

FÖRSLAG PÅ BESLUTSKRITERIER:  

• Institution  

• Tjänstenivå/akademisk nivå 

• Fakultet/Område  

• Kön 
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• Syfte för individen  

• Individens motivation  

• Nyttan för lärosätet och mottagarorganisationen 

• Utbildningsfokus, Effekter på grund-/master-/doktorand-utbildning  

• Studentaktiviteter under utbytet 

• Kort-/Långsiktiga effekter 

• Nya kontakter skapas via utbytet 

• Starkare relation till befintliga kontakter nås via utbytet 

• Tillgodosedd finansiering 

• Relevant och aktuell mottagare av utbytet 

• Genomförbarheten 

 

Rekommendationer och tips  

– sammanställning av initieringsfasen 
 

En rad utmaningar har identifierats som är bra att ha i beaktande när ett 

personrörlighetsprogram ska planeras och genomförs. Nedan återges dessa kort: 

 

Förankring inom lärosätet  

Det är viktigt att personrörlighetsprogrammen förankras på rätt nivåer i 

organisationen och hos kommunikationsavdelningen. Detta för att få uppbackning, 

stöd och input i utformning, spridning och inriktning på programmet. Ledningens 

tydliga stöd visar på lärosätets positiva inställning till samverkan och ger 

incitament och vilja att delta. 

 

Administrativt stöd 

Se över vilka möjligheter till administrativt stöd som finns kopplat till samverkan. 

Särskilt viktigt är det med goda kontakter mellan ekonomiadministratör, 

kommunikatör och projektledare.   
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Ersättare under utbytet och planeringshorisont  

Erfarenheter visar att vissa akademiker inte ser behov av ersättare medan andra 

behöver men saknar det under sin utbytesperiod. Detta kan resultera i alltför hög 

arbetsbelastning och merarbete. Genom en lång planeringshorisont – från 

utlysning till start av utbyte – skulle detta kunna underlättas då en mer optimal 

planering kan genomföras med hänsyn till exempelvis schemalagd undervisning 

och mottagarorganisationens dagliga verksamhet. Exempel på tidshorisont är 12 

månader. 

 

Studentdelaktighet  

Om studenter ska kunna vara delaktiga i utbyten behöver detta planeras in långt i 

förväg då det kan vara utmanande att ändra i redan fastlagda kursplaner. Det bör 

tydligt framgå redan i ansökan på vilket sätt studenterna ska medverka för att 

underlätta planeringen och säkerställa goda resultat. 
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2. Genomförande 
Mål och förväntningar på utbytet 
Att genomföra ett framgångsrikt utbyte kräver stort engagemang och planering 

från båda organisationer. Grundliga förberedelser ökar möjligheterna till en 

givande vistelse, men det handlar om flexibilitet och att vara realistisk i vad som är 

rimligt att hinna med under den relativt korta tiden. 

Ett genomtänkt syfte och mål med utbytet lägger grunden för ett lyckat utbyte. Att 

vara medveten om den andra partens förväntningar och mål är viktigt i all typ av 

samverkan men kanske än viktigare när en hel/stor del av en organisation är 

inblandad och inte bara individer. Det är lätt att förväntningarna på resultat blir för 
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höga i förhållandet till den tid man har på sig under vistelsetiden om man inte på 

ett tidigt stadie stämt av detta med varandra. Det blir också lättare att planera 

innehåll och aktiviteter om man har en gemensam bild av förväntade resultat och 

effekter och kan sätta ord på detta.  

Syfte och mål är i grunden att generera ny kunskap och nya perspektiv till 

utbildning, forskning och verksamhet, att skapa mervärde för bägge parter genom 

etablerandet av nya samarbeten, få tid att lära känna den nya organisationen och 

utveckla samverkan tillsammans. 

 

FÖR AKADEMIKER KAN DET HANDLA OM ATT  

• få tid till att utveckla kurs med den externa parten och/eller hitta teman för 

studentarbeten av olika slag 

• fördjupa kontakterna och få reda på hur den andra organisationen 

fungerar, skapa strukturer för samverkan 

• lära sig hur man gör idag ute i arbetslivet och öka trovärdigheten inför 

studenterna 

• vara på plats på ett otvunget sätt och hitta gemensamma intressen inom 

utbildning och forskning 

• tillämpa processer och modeller i verkliga miljöer 

• stärka förutsättningarna för långsiktigt strategiskt samarbete och hitta nya 

hållbara former för, och struktur kring samverkan 

• utöka student- och forskarkontakterna för mottagande företag/organisation 

• personlig utveckling 

 

 

FÖR DEN EXTERNA ORGANISATIONEN OM ATT: 

• få en forskares ögon på verksamheten 

• ta ett steg mot att knyta till sig lärosäten närmare 

• delta i kursutveckling, väcka studenternas nyfikenhet och göra dem mer 

anställningsbara 
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• fördjupa forskning med studenter - låta studenter jobba mångvetenskapligt 

kring skarpa projekt 

• skapa möjligheter till gemensamma forskningsprojekt 

 

Planering av utbyte 
 

Tidsplanering 

Utgångsläget för utbytena är att vistelsetiden ska vara 6 månader på 20%, en dag i 

veckan. Tidsplaneringen är dock beroende av innehåll och vilken typ av 

organisation man vistas hos. 10% under ett år är också möjligt om det är något 

som försvårat en mer koncentrerad vistelse.  10% under ett år är också möjligt om 

det är något som försvårat en mer koncentrerad vistelse. Det kan till och med var 

positivt då det innebär att kontakten med den externa organisationen varar längre 

och man hinner med mer trots att man inte är på plats fysiskt lika regelbundet.   

För utlandsvistelser är ett mer koncentrerat upplägg en förutsättning. Ett mer 

koncentrerat utbyte har också visat sig vara ett bra upplägg då det underlättar att 

vara i en ny organisation en längre tid i början för att hinna arbeta in sig i gruppen. 

När man bara är på plats en dag i veckan från början kan det finnas en risk att 

man blir en betraktare och inte riktigt lär känna de nya medarbetarna och 

arbetsplatsen. 

 

 

SAGT AV DELTAGARE 

 

Jag skulle ha haft nytta av om den kunde genomföras under lägre tidsperiod, 

eftersom det tar tid och man behöver vara i fas med arbetet för att det ska ge så 

mycket som möjligt 
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Ja, 20% är en enligt mig en perfekt omfattning, tillräckligt mycket tid för att man 

skall hinna genomföra ett arbete som verkligen ger alla deltagare något, och 

samtidigt inte för tidsmässigt belastande så att man inte hinner med andra 

åtaganden på institutionen. 

 

Jag trodde att jag kunde fördela tiden över ett halvår men det gick inte i praktiken. 

Det blev mer långsiktigt (ett år) och jag har nog jobbat mer med att få till stånd 

processer för samverkan både på hemmaplan och knutit kontakter på 

mottagande organisationen. Jag har försökt involvera andra så att det blir mer 

djup i samverkan än att det bara hänger på mig. 

 

Jag tog ut tiden under 12 månader istället för 6 månader. Det passade bättre för 

högskolans och mottagarens verksamhet. 

 

Jag skulle säga att 40-50% på 3 månader är bättre än 20% på 6 månader. 

 

En utmaning för mig har varit att planera tiden tillsammans med företaget. 

Planeringen med företaget kan ta tid och eftersom förväntningarna är stora på en 

tillfällig ”inhouse-forskare” är det viktigt att själva arbetet kan komma igång direkt 

 

 

Annan ort eller annat land 
Utbyten i organisationer som inte ligger geografiskt nära lärosätena kräver en 

tydligare planering av hur tiden fördelas och att det finns utrymme i budget för 

resor och logi.  

 

Jag var hos mottagaren i annat land i tre ca två veckor långa perioder. Dessa 

längre sammanhängande perioder fungerade mycket bra både för mig och dem. 
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Jag fick på detta sätt möjlighet att både följa och engagera mig i flera olika 

utmaningsdrivna projekt, team och kurser. Jag kan starkt rekommendera dessa 

sammanhängande längre perioder för att komma in i den verksamhet man 

försöker förstå och lära sig. 

 

Avtal 
Det kan vara viktigt att i ett tidigt skede under diskussionerna med 

mottagarorganisationen undersöka om det kommer att krävas sekretessavtal eller 

avtal på grund av andra begränsningar. I de fall ett sekretssavtal eller liknande är 

aktuellt bör jurist anlitas.  

Aktiviteter under utbytet 
Akademikern ska vara en aktiv medarbetare vara närvarande och delta i 

verksamheten och de specifika uppdrag och projekt som utförs ska vara del av 

mottagande organisations verksamhet. Huvudsyftet med ett utbyte är att lära 

känna organisationen och medarbetarna samt skapa ömsesidiga lärprocesser.  

Planerade aktiviteter kan handla om att undersöka möjligheten till 

utbildningssamverkan eller att praktiskt genomföra studiebesök eller 

gästföreläsningar, men också direkt deltagande i arbetet i den externa 

organisationen i form av gemensamma uppdrag och verksamhetsutveckling. 

Delar av utbytet kan också vara att anordna gemensamma workshops och 

konferenser där praktiker får möta forskare/lärare. 

Mottagande organisation 
Att ta emot en forskare/lärare kan ses som ett strategiskt samarbete hos den 

externa organisationen som kopplas mot prioriteringar inom verksamheten. 

Mottagande organisation behöver säkerställa att det finns en plats att sitta på för 

akademikern och en mottagare/handledare som kan hjälpa till med praktiska 

saker och kontakter internt på organisationen. Aktiviteter för att introducera 

akademikern i organisationens uppdrag och hur man kan ta tillvara på 
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akademikern för att sprida kunskap i organisationen bör planeras för att främja 

nätverksbygge och andra utbyten internt.  

För ett framgångsrikt utbyte bör mottagaren formulera vilka mervärden vistelsen 

kan innebära för verksamheten och hur erfarenheter sprids i organisationen till 

kollegor. Akademikern ska vara en aktiv ”medarbetare” och ha en fysisk arbetsplats 

för att kunna vara närvarande och delta i verksamheten. Det är viktigt att avsätta 

tid för avstämning och dialog och tillsammans reflektera löpande över lärdomar i 

vistelsen och samverkan. Var noga med att hela organisationen får ta del av detta. 

Genomför uppföljning efter vistelsen för att ringa in resultat och effekter och skapa 

förutsättningar för att sprida det i verksamheterna. 

Studentmedverkan och utbildningsfokus 
Genom att sätta utbildningssamverkan och studentmedverkan i fokus för 

vistelserna skapas nya kontakter och nätverk som kan leda till en rad aktiviteter 

som ökar utbildningars kvalitet och relevans. Utbytet kan fokusera på att arbeta 

upp relationer och struktur för framtida utbildningssamverkan och identifiera 

möjligheter i form av gästföreläsningar, studiebesök, studentarbeten, praktik och 

samverkansdoktorander.  

Fördelen med att ha vistelser som sträcker sig över längre tid är att en ofta 

personberoende utbildningssamverkan kan bli mer strukturerad och organiserad. 

Här är det möjligt att studenterna själva kan utgöra referensgrupper för utveckling 

av samverkan i utbildningen och föda in tankar och förslag. 

Studenterna kan också vara delaktiga i utbytet genom studiebesök och få tillgång 

till aktuella och behovsanpassade frågeställningar/projektuppgifter. 

 

FÖRSLAG PÅ STUDENTMEDVERKAN: 

• Genomför studiebesök under tiden för utbytet 

• Diskussioner med kårmedlemmar, programansvariga studenter för att veta 

vilka utbildningsprogram/kurser som är i stort behov av utökad 

arbetslivsanknytning  

• Bjud med kursansvarig student på möte med mottagande organisation 
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• Extra aktiviteter i samband med arbetsmarknadsdag 

• Föreslå projektarbeten och examensarbeten tillsammans med mottagande 

organisation 

 

Rekommendationer  

– sammanställning för genomförandefasen 
 

Studentdelaktighet 

För att möjliggöra för studentdelaktighet, där studenter deltar på plats hos 

mottagarorganisationen under vistelsen, är planering och god framförhållning två 

nyckelfaktorer. Utmaningen ligger i logistik och tajming då kurserna har sina 

färdigplanerade upplägg och uppgifter och det blir svårt att matcha möjligheter 

som dyker upp med studenternas arbetsprocesser. 

 

Flexibilitet i upplägget  

Lägg upp utbytet så att det passar syftet med samarbetet. Erfarenheter har visat 

att mer intensiv start kan stärka resten av vistelsen på 20 % i 6 månader som är 

utgångsläget Ett upplägg på 10 % i 12 månader kan vara fördelaktigt för vissa 

vistelser, en längre tidsperiod kan ge utrymme för fler idéer för samverkan och mer 

hållbara resultat.  

Mål och förväntningar 

För att öka måluppfyllelse och resultat under akademikerns vistelse hos 

mottagarorganisation är ett noggrant gemensamt planeringsarbete avseende 

upplägg, mål och förväntningar för vistelsen en framgångsfaktor. Det är bra med 

en gemensam målbild av vad utbytet ska generera både för akademikern och för 

mottagarorganisationen. 

 

Val av mottagare  

I de utbyten där akademikern redan har en etablerad kontakt med mottagaren 
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har effekten blivit att samverkansarbetet snabbare kunnat komma igång då tid 

inte behövts läggas på att exempelvis sätta sig in i verksamheten och skapa nya 

relationer i samma utsträckning. 

 

Kontaktpersoner 

Det kan vara utmanande som mottagare att räcka till när något oförutsett händer 

i den dagliga verksamheten och arbetet behöver omprioriteras. Även att hitta tid 

till att ta tillvara på erfarenheter och resultat som genereras under vistelsen kan 

vara en utmaning. En lösning på detta kan vara att akademikern har fler 

”kontaktpersoner” hos mottagarorganisationen som kan träda in vid hög 

arbetsbelastning eller om ordinarie kontaktperson slutar i verksamheten. På så sätt 

kan arbetet fortlöpa enligt tidplan och uppsatta mål.  

 

Fortsatt relation 

Prata redan under utbytet om hur den fortsatta relationen kan säkerställas efter 

avslutat utbyte. Genom att involvera fler kollegor i respektive organisation och 

utöka kontaktnätet redan från början ökar möjligheterna till fortsatt samverkan. 

 



 

44 
 

 

3. Uppföljning  
- av utbyten och program 
Rapport/reflektion  
Uppföljning av utbytet rekommenderas ske vid flera tillfällen, redan när utbytet har 

startats och senare när utbytet är avslutat. Att rapportera om de resultat och 

erfarenheter ett utbyte gett är viktigt både för spridning till kollegor och 

organisationer men också för att de individer som varit direkt delaktiga ska kunna 

reflektera över sina erfarenheter och kunna se både kortsiktiga effekter och de 

förväntade på längre sikt. Det är viktigt att följa upp både akademikerns, 

mottagarens och eventuella studenters erfarenheter. 
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EXEMPELVIS GENOM: 

Enkäter är ett bra sätt att samla in konkreta resultat, för feedback på processen 

eller synliggöra tydliga utmaningar och framgångsfaktorer. 

Fokusgruppsamtal med flera akademiker och mottagare som tillsammans 

diskuterar skapar möjligheter till att lyfta blicken och tänka bredare än sin egen 

samverkan, vilket ökar möjligheten till ett framgångsrikt utbyte med goda effekter 

även för andra och lärosätet i stort. De studenter som varit delaktiga i ett utbyte 

bör också bjudas in till fokusgruppsamtalen och/eller bidra med en kort text kring 

upplevelsen. (Fokusgrupper: greppbar metod)10  

Att formulera en text, exempelvis ett blogginlägg, kring sina erfarenheter ger också 

tillfälle för reflektion och är också ett sätt att direkt dela med sig av detta. Även 

mottagare och studenter bör bjudas in till att bidra. 

 

Kommunikation och spridningsaktiviteter 
Att kommunicera och sprida resultat, lärdomar och erfarenheter är en mycket 

viktig del för att nå goda effekter som når längre än bara de enskilda individerna 

och deras organisationer. Kontaktvägar och nätverk behöver spridas till kollegor 

och förhoppningsvis kan delade erfarenheter inspirera andra till samverkan. 

 

FÖRSLAG PÅ SPRIDNINGSAKTIVITETER: 

Hemsida/Blogg där texter och rapporter från de som tidigare gjort utbyten 

presenteras. Eller intervjufilmer och reportage som följer ett utbyte. 

Formella möten som frukostklubbar, informationsseminarium, föreläsningar på 

avdelningen, presentationer för styrgrupper/ledning inklusive den mottagande 

organisationens ledning och medarbetare. 

Informella möten och tillfällen vid lunch och kafferasten. 
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Studenter och undervisning - Konkreta resultat som sprids till studenterna i 

undervisningen eller genom att kurser och program utvecklats i samverkan med 

den externa organisationen 

Utvärdering  
För personrörlighet finns det, som för all typ av samverkan effekter som kan ses 

relativt snabbt – till exempel att fler studenter väljer att göra examensarbete eller 

praktik hos den mottagande organisationen. Många effekter blir dock synliga på 

längre sikt och kan vara svåra att härröra till en specifik insats.  

 

Uppföljning av kvantitativa indikatorer 
Även om kvantitativa indikatorer inte är tillräckliga för en utvärdering, innehåller 

personrörlighetsprogrammen samverkan som kan följas upp och kvantifieras 

genom att titta på vissa nyckeltal. Att använda sig av förutbestämda indikatorer 

beroende på vad både personrörlighetsprogrammet och varje enskilt utbyte har 

för syfte och mål gör det möjligt att följa upp resultaten vilket i sin tur är ett steg 

mot att kunna utvärdera effekter. 

 

Alla utbyten är olika men det bör redan under ansökningsprocessen identifieras 

uppföljningsbara indikatorer för de förväntade resultaten då varje utbyte vanligtvis 

producerar någon form av mätbara resultat för utbildning och/eller forskning. Det 

kan röra sig om gemensamma forskningsansökningar, rapporter, seminarier, 

konferenser och andra presentationer. Eller för utbildningssamverkan; antalet 

examensarbeten, studentprojekt, praktikplatser, gästföreläsningar, studiebesök och 

hur många studenter som nås av resultat och erfarenheter som forskare/lärare 

hämtar hem till olika kurser och program.  

 

I rapporten UtvInd – Utveckling av indikatorer för uppföljning av samverkan11 

presenteras ett 20-tal indikatorer för uppföljning av samverkan. Här presenteras 

även en modell för uppföljning som inte bara inkluderar indikatorer utan också 

relaterar dessa till andra kvalitetsprocesser inom lärosätet samt mer kvalitativa 

fallstudier. Fallstudier finns också beskrivet i SKÖN- Samverkansintegrerat 
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Kvalitetssystem för Ökat Nyttiggörande12   där det lyfts fram och ingår som en del i 

lärosätenas kvalitetssystem. 

Meritering och samverkansskicklighet 
För att beskriva på vilket sätt ett personutbyte varit meriterande behöver individen 

kunna beskriva både de faktiska resultaten och effekterna som uppnåtts men 

också på vilket sätt man bidragit till detta och förståelsen för hur det kan användas 

vidare. Här ingår också förståelsen för vad samverkan givit den andra 

organisationen.  

Gemensamma workshops i att skriva fram erfarenheter och lärdomar kopplat till 

samverkansskicklighet och hur värdet av att verka i en extern organisation kan 

specificeras i meritportfölj för akademiker är fördelaktigt både för inspiration och 

erfarenhetsutbyte. 

För att samla och beskriva sina erfarenheter från utbytet och reflektera kring sin 

samverkansskicklighet utifrån dessa erfarenheter kan verktyget från MerSam-

projektet användas. 

 

NÅGRA EXEMPEL PÅ LÄRDOMAR OCH ERFARENHETER FRÅN UTBYTEN SOM BIDRAGIT TILL ÖKAD 

SAMVERKANSSKICKLIGHET: 

 

• Träna sig på att möta motstånd och ifrågasättande. 

• Lärande av och med varandra, ömsesidig vägledning och påverkan för att 

optimera utvecklingen. 

• Nya perspektiv som forskare genom kritiska frågor till resonemanget kring 

forskningsresultat och förstå vikten av detta. 

• I möten med andra aktörer, identifierat betydelsen och effekterna av att vara 

lyhörd genom att ta del av olika perspektiv, önskemål och behov. 

• Ökad förståelse för en annan verksamhet. 

• Utvecklad förmåga till att leda och samverka i en variation av aktiviteter som har 

både djup och komplexitet. 

• Utvecklat ledarskap genom ökad förmåga att förhålla sig agilt till de möjligheter 

som ges. 
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• Att vara drivande i en process utan att ha total kontroll. 

 

Genom att använda MerSams verktyg kan användarna både beskriva de väldigt 

konkreta resultaten av utbytet men också reflektera över sin egen 

samverkansskicklighet och hur ett utbyte bidragit till att öka den både i personlig 

utveckling men också kompetens i forskning och utbildning: 

• Visa på ökad samverkansskicklighet genom att lyfta nya initierade projekt och 

strukturer för samverkan inom utbytet och beskriva hur samverkan utvecklats 

genom stegvis fördjupade kontakter med samverkansparten, där 

personrörlighetsutbyte är den del i en sådan utveckling och där man också ökat 

sin samverkansskicklighet genom att jobba systematiskt med samverkan. 

 

• Mer konkreta resultat på framgångsrik samverkan är där utbytet genererar 

publikationer, rapporter, böcker, innovationer och prototyper och där nära 

diskussioner, samtal och ett ömsesidigt lärande kring ett konkret projekt bidrar till 

ökad samverkansskicklighet. 

 

• Att i sin reflektion beskriva hur studenterna påverkats av utbytet kan i vissa fall vara 

centralt då det handlar om kvalitet i undervisning. Studentperspektivet kan därför 

vara ett exempel på samverkan, där studenters lärande och förbättrad utbildning 

visar samverkansskicklighet. 

Rekommendationer  

– sammanställning för uppföljningsfasen 
 

Uppföljning av utbytet rekommenderas ske vid flera tillfällen, redan när utbytet har 

startats och senare när utbytet är avslutat. Det är viktigt att följa upp både 

akademikerns, mottagarens och eventuella studenters erfarenheter. 

Att använda sig av förutbestämda indikatorer beroende på vad varje utbyte har 

för syfte och mål gör det möjligt att följa upp resultaten. 
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Kontaktvägar och nätverk behöver spridas till kollegor och förhoppningsvis kan 

delade erfarenheter inspirera andra till samverkan. 

Gemensamma workshops i att skriva fram erfarenheter och lärdomar kopplat till 

samverkansskicklighet och hur värdet av att verka i en extern organisation kan 

specificeras i meritportfölj för akademiker är fördelaktigt både för inspiration och 

erfarenhetsutbyte. 
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4. Justering 
- inför kommande initiativ 
 

Strategi 
Inför en nästa omgång är det en bra idé för lärosätet att se över sin strategi kring 

personrörlighetsprogrammet och utnyttja den möjlighet som finns till att rikta 

utlysningarna mot ett nytt verksamhetsområde, annan tematisk inriktning eller val 

av mottagarorganisationer. Dessa strategiska beslut bör tas på ledningsnivå och 

behöver påbörjas i tid. 

Resultat och uppföljning 
Att följa upp respektive utbyte med hjälp av indikatorer och nyckeltal kontinuerligt 

under tiden och inte vänta till utbytena är avslutade underlättar beslut kring 

justeringar inför nästa omgång. Både justeringar i planering av utbytena men 

också för hela personrörlighetsprogrammet koppla till den strategi man valt. 

 

Praktiska detaljer 

Genom att skicka ut enkäter till både akademiker och mottagare för att fånga upp 

hur det ser ut med behov av ytterligare information och stöd för det praktiska 

utbytet underlättas planeringen inför nästa omgång.  

 

OMRÅDEN OCH FRÅGESTÄLLNINGAR SOM ÄR INTRESSANT ATT LYFTA ÄR TILL EXEMPEL: 

Krävs det längre framförhållning? Behövs tydligare information? Efterfrågas bättre 

stöd kring ekonomi, administration eller planering av utbytet?  
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