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Sammanfattning
Utgångspunkten för föreliggande projekt har varit att undersöka om det finns underlag för att
föreslå en enkel och flexibel modell för uppföljning av samverkan vid lärosäten för intern
kvalitetsutveckling baserad på huvudsakligen kvantitativa indikatorer. Med anledning därav
har indikatorers användbarhet diskuterats och prövats med ett antal lärare/forskare
engagerade i samverkansprojekt vid sex olika lärosäten. Projektets resultat visar att en
enklare uppföljningsmodell är möjlig att föreslå för uppföljning och kvalitetsutveckling av
lärosätets samverkansarbete. Ett urval av indikatorer kan användas och, vid behov,
kompletteras med kvalitativ uppföljning för att säkerställa att såväl kvantitativa som kvalitativa
aspekter på samverkan inkorporeras i utvärderingen.
I studien har framkommit att:
•

Ca 25 indikatorer bedöms vara generellt användbara för uppföljning av samverkan

•

En kombination av resultat- och processindikatorer är användbara för kontinuerlig
uppföljning av samverkan för intern kvalitetsutveckling

•

Indikatorerna har potential att påvisa framgångsfaktorer inom vissa områden som
berör kvalité, men inte alla

•

Indikatorbaserad uppföljning bör inte användas för jämförelser mellan och inom
lärosäten och bör inte heller vara kopplad till incitament av t. ex ekonomisk art
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Inledning
Föreliggande rapport utgör det samlade resultatet och analysen av det
lärosätesövergripande projektet UtVind (Utveckling av indikatorer för uppföljning av
samverkan) som genomförts under perioden 2017–2020, med finansiellt stöd av Vinnova
(beslut av Vinnova, dnr 2017 - 03523). Projektet har syftat till att, genom ett brett anslag och
med hänsyn tagen till såväl lärosätens som olika vetenskapliga områdens skilda
förutsättningar och utgångspunkter, pröva en modell för att värdera samverkan. Ett förslag till
en uppsättning av generella indikatorer har tagits fram som ett möjligt verktyg för att bistå i
lärosätenas interna verksamhetsuppföljning. Varför är då möjligheterna till att värdera och
mäta samverkan av betydelse?

Styrdokument och ramverk
I högskolelagen (1992:1434) med den ändring som infördes genom SFS 2009:45 anges: ”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”.

I en rapport som dåvarande Högskoleverket (numera UKÄ respektive UHR) genomförde
2008, delades lärosätenas samverkansuppgift in i följande tre olika komponenter (ur
Högskoleverkets rapportserie 2008:10 R; Högskolan samverkar vidare., Utvecklingen 2004–
07):
•

”samverkan för demokratiutveckling, dvs. lärosätenas arbete med
forskningskommunikation för folkbildning,

•

samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt, dvs. lärosätenas medverkan i
kunskaps- och innovationssystemet,

•

samverkan för bättre utbildning, dvs. lärosätenas dialog med det omgivande
samhället kring utbildningens innehåll och dimensionering samt studenternas
omvärldskontakter i utbildningen.”

Formuleringarna i lagen samt specifikationen av de tre komponenterna visar tydligt att
samverkan bör och ska vara en integrerad del av lärosätenas forskning och utbildning. Då
det finns ett tydligt uppdrag att samverka, finns också behov av att dokumentera den
samverkan som genomförs samt analysera hur denna svarar mot uppsatta mål.
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I åtskilliga rapporter uttrycks att förutsättningarna för samverkan skiljer sig åt markant mellan
olika lärosäten och vetenskapsområden. Det gäller även hur samverkan inom olika områden
passar in mot de tre komponenterna som dåvarande Högskoleverket lyfte fram. Det blir
därför utmanande att hitta enkla modeller som kan användas för att jämföra mellan lärosäten
och vetenskapsområden. Uppföljning genom enbart indikatorer kan inte svara på kvalitetsoch effektdimensionen av lärosätenas samverkansarbete, men kan däremot utgöra en
relevant metod för att följa utvecklingen inom en verksamhet.

Samverkansuppdraget återspeglas i många fall i de svenska lärosätenas strategier och
övergripande styrdokument. Formerna har utvecklats över tid och samverkan vid högskolor
och universitet utgör idag en mångfacetterad palett avseende form och deltagande aktörer.
Samverkan vid högskolor och universitet i Sverige har således en lång historik och Benner &
Sörlin (2015) menar till och med att det finns samhällsbärande aspekter kopplat till
lärosätenas samverkan (sett över tid):
”Svenska universitet har en rik historia av tät samverkan med det omgivande
samhället och kan i viss mån betraktas som samhällsbärare och som resurser i lokal
och nationell politik, näringslivsutveckling, inom skola, kultur och samhällsliv i stort”
(Benner & Sörlin, 2015).

Med anledning av samverkansuppdragets långa historik och viktiga betydelse, är det inte
förvånande att frågan om huruvida samverkan vid de svenska lärosätena kan, ska och bör
följas upp (samt möjliga verktyg för detta), varit en fråga på agendan under längre tid. Det
kan också konstateras att uppföljning, i olika former, utgör en nödvändig komponent i
lärosätenas systematiska kvalitets- och förbättringsarbete och är därmed också viktigt för
lärosätenas utveckling av sin förmåga till samverkan. Implicit i ovan nämnda ambitioner
återfinns också frågan om en mer sammanhållen syn på definitionen av samverkan, inte
minst utifrån relationen till utbildning och forskning. Benner och Sörlin (2015) poängterar att
det förvisso är av godo med en mer sammanhållen och väldefinierad definition av samverkan
vid lärosäten, men lyfter samtidigt fram att flexibilitet och möjlighet till att anpassa stödformer,
värdering och uppföljning till de olika lärosätenas olika förutsättningar är essentiellt.

Politiska önskemål om att tydligare följa upp de anslag som fördelas i relation till lärosätenas
arbete med samverkan och nyttiggörande har varit framträdande och återspeglats i flera
olika kontexter, inte minst inom ramen för de senaste årens forskningspropositioner (jmf
Prop. 2012/13:30, Forskning och Innovation; Prop. 2016/17:50, Kunskap i samverkan – för
samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft). Ambitionen att även kunna fördela
5

anslagen till lärosätena med samverkan som tilldelningskriterium har varit framträdande.
Som ett led däri, har bland annat Vinnova tilldelats strategiska medel för att utveckla
modeller för uppföljning av samverkan.
” […] Verket för innovationssystem ges i uppdrag att, i samråd med Vetenskapsrådet,
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Forskningsrådet för
arbetsliv och socialvetenskap, utforma metoder och kriterier för bedömning av prestation
och kvalité i lärosätenas samverkan i termer av relevans och nyttiggörande av
forskningsbaserad kunskap […]. I uppdraget bör även ingå att ansvara för uppföljning och
utvärdering av satsningen samt ett löpande utvecklingsarbete med syfte att förbättra och
kvalitetssäkra statistik och metoder som tydligare kan visa på resultaten av samverkan
och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap” (Prop. 2012/13:30).

Det arbete som har genomförts under de senaste åren, med Vinnova i spetsen, har
involverat de svenska lärosätena i hög grad. Att diskussion kring samverkans betydelse,
genomslagskraft och utökade möjligheter till att följa upp det arbete som genomförts, har
även välkomnats av universiteten och högskolorna runt om i Sverige. Dock, när regeringen
valde att i forskningspropositionen 2016 använda den modell för värdering av samverkan
som Vinnova arbetat fram, i fördelningen av forskningsanslagen reagerade högskole- och
universitetssektorn. I en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet den 14 februari 2017
välkomnade förvisso ett antal rektorer att forskningspropositionen gav samverkan mer
utrymme, men kritiserade också regeringen för att vilja styra de svenska lärosätena i allt för
hög grad, bland annat genom den modell för uppföljning av samverkan som Vinnova tagit
fram:
”Vi välkomnar politiska initiativ som stimulerar och underlättar lärosätenas möjlighet att
utveckla samverkan med andra aktörer och den starka betoningen av samverkan i
propositionen är i flera avseenden väl motiverad. Men man börjar i fel ände. Det viktigaste
regeringen kan göra är att undanröja hinder och stödja initiativ för samverkan (SvD 201702-14)”.

Kommentaren från några av rektorerna vid de svenska lärosätena ligger också i linje med
Benner & Sörlins (2015) resonemang i frågan. De argumenterar för stödformer och modeller
för att värdera samverkan som tar hänsyn till den pluralism som finns vid de svenska
lärosätena och som inte inskärper sig till strikt indikatorstyrda schematiska modeller utan
flexibilitet.
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Varför uppföljning av samverkan?
När lärosätenas strategiska mål innefattar samverkan och genomslag i samhället behöver
även kvalitetssystem innefatta systematisk uppföljning och utvärdering av samverkan. I
aktuella ramverk för kvalitetsarbete i forskning (SUHF:s ramverk) ingår både kontinuerlig
uppföljning och återkommande granskning. En liknande struktur finns i motsvarande ramverk
för kvalitetssäkring av utbildning (ESG, Standards and Guidelines for Quality Assurance in
the European Higher Education Area); här benämnd kontinuerlig uppföljning och
regelbunden granskning. Återkommande eller regelbunden granskning definieras här som
aktivitet som utförs med flera års mellanrum, medan kontinuerlig uppföljning görs minst
årligen. För att kontinuerlig uppföljning ska kunna användas som underlag i lärosätenas egna
kvalitetssystem och processer för verksamhetsstyrning, efterfrågas metoder som är
lätthanterliga att samla in och att utvärdera. I föreliggande projekt har därför undersökts
möjligheten att använda indikatorer för samverkan som uppföljningsinstrument.

Uppföljning och utvärdering av samverkan – en nationell
och internationell utblick
Uppföljning av forskningens samhällsnytta
Under senaste decenniet har frågan om att redovisa forskningens genomslag i samhället
(societal impact) ägnats mycket diskussion och ett flertal forskningsinsatser inom området
har också genomförts. Mätning av forskningens genomslag i samhället är definitivt att
betrakta som ett aktivt forskningsområde (Bornmann 2017, och referenser däri). En
grundläggande svårighet med att mäta genomslag i samhället är dock att detta tar sig olika
uttryck för olika vetenskapsområden (Bornmann 2017). Inom exempelvis teknikområdet ses
patent och avknoppade företag som funktionella mått på genomslag medan det inom det
medicinska området kan vara antalet framtagna kliniska riktlinjer baserade i forskning, som
betraktas som viktiga genomslagsmått. Ett indikatorområde som nämns i samband med
samhällsvetenskaplig forskning är effekten av forskning på policydokument och liknande. Att
mäta genomslag i samhället av samhällsvetenskaplig forskning har dock visat sig vara ett
stort och komplext område (jmf Reale et al., 2018, för en litteraturöversikt). Än så länge har
det inte presenterats några enkla uppföljningsmetoder som är jämförbara med bibliometrisk
mätning av genomslag i den akademiska världen. I rapporten Metric tide från brittiska
HEFCE (Wilsdon et al., 2015) dras slutsatsen att:
” även om noggrant utvalda kvantitativa indikatorer kan vara användbara komplement till
andra former av utvärderingar av genomslag så går det inte att tro att man ska finna en
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uppsättning indikatorer som passar alla. Det behövs ett flexibelt utvärderingssystem av
expertbedömningar, kvantitativa och kvalitativa indikatorer” (Metric tide, 2015: s. viii,
översatt från engelska och något omformulerat).

Den ansats som numer används mest för att följa upp eller utvärdera genomslag i samhället
– och som genomförs med längre intervall vid återkommande granskning – bygger på
fallstudier (impact case studies), t. ex i den brittiska REF-modellen (Research Exellence
Framework). Detta, och andra exempel på fallstudiebaserade utvärderingar av genomslag
har diskuterats i rapporter från Vetenskapsrådet 2017 (Om utvärdering av forskningens
genomslag utanför akademin) och 2020 (Metoder för att analysera samverkan och
samhällspåverkan – en introduktion till fallstudier). Fallstudier har dock kritiserats utifrån att
det är svårt med ett representativt urval av fall och för att arbetssättet är mycket
resurskrävande (särskilt för utvärderingsobjekten) (Bornmann, 2017).

Uppföljning av samverkan
Forskning och diskussion kring mätning av just samverkan har ej varit lika omfattande som
den om att mäta genomslag. Det kan dock konstateras att ett flertal projekt fram till 2013, och
som berör indikatorer för samverkan och genomslag i samhället, har sammanfattats av
Bornmann 2013. Här ingår SISOB-projektet/An Observatorium for Science in Society based
in Social Models (se; http://sisob.lcc.uma.es) där ett ramverk för genomslag i samhället
beskrivs, men även det så kallade ”e3mprojektet” (se; e3mproject.eu) som bland annat
innefattar indikatorer för teknologiöverföring/innovation och för socialt engagemang (Carrion
A et al., 2012). Det internationella SIAMPI-projektet/Social Impact Assessment Methods for
Research and Funding Instruments through the study of Productive Interactions between
Science and Society fokuserar på produktiva interaktioner (Muhonen et al., 2020) mellan
akademi och intressenter i samhället och har undersökt sådana för några olika områden.
Inom projektet utvecklades indikatorer inom tre kategorier av produktiva interaktioner med
mål att uppskatta genomslag i samhället.
Om vi väljer att betrakta begreppet ”samverkan” som motsvarande delar av s.k.” pathways to
impact”, kan vi följa senare års diskussioner om möjligheten att använda indikatorer för både
kontinuerlig intern uppföljning och återkommande granskning av samverkan. I korthet kan
”pathways to impact” beskrivas som det arbete som behövs på vägen till ett kortsiktigt eller
långsiktigt genomslag. Idén kommer från den logiska utvärderingsmodellen Payback
Framework som kan sägas vara den bakomliggande teoretiska modellen för
fallstudiebaserade metoder (Vetenskapsrådets rapport Om utvärdering av forskningens
genomslag utanför akademin, 2017). Med de termer som används inom denna modell går
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det att säga att samverkan motsvarar delmomenten samverkan/samarbete (collaboration)
och resultat/kommunikation (outputs inklusive engagement och knowledge exchange).
Effekterna och resultaten av samverkan kan delas in i dels hur forskningsresultaten används
på kort och medellång sikt (outcomes, och dels utifrån mer långsiktiga genomslag över tid
(societal impact).
Att diskutera samverkans betydelse är ett återkommande inslag i ett flertal olika fallstudier
som beskriver forskningens genomslag i samhället i exempelvis Storbritannien (Research
Evaluation Framework, REF), Nederländerna (Standard Evaluation Protocol, SEP) och
Australien (Engagement and Impact Assessment, EI), (se Vetenskapsrådets rapport Om
utvärdering av forskningens genomslag utanför akademin, 2017).
Vid analys av ett antal olika fallstudier från brittiska REF 2014 identifierades över 3700 olika
sätt/vägar att arbeta och samarbeta (pathways to impact) med syfte att, genom forskning, få
effekter på olika målgrupper eller för samhället i stort (King’s College London and Digital
Science, 2014). Det visar samtidigt på komplexiteten i samverkansprocessen och
utmaningen i att länka forskning till slutresultat; det vill säga att säkerställa att genomslaget
(impact) är direkt relaterad till den forskning som genomförts. Om denna utmaning, som
framförallt blir tydlig inom forskningsområden inom SSH (social sciences and humanities),
skriver Muhonen et al 2020 att den logiska, nästan linjära vägen från forskning till ekonomisk
nytta bara fungerar inom vissa delar av STEM (science, technology, engineering, and
mathematics). Med de långa komplicerade vägar som ofta förekommer inom SSH är det
däremot svårt att se om en interaktion har möjlighet att leda vidare till genomslag eller bara
blir en (isolerad) aktivitet.

Indikatorer som kvantitativa mått – exempel från Australien och
Storbritannien
I Australien har Australian Research Council nyligen genomfört en annan variant av
utvärdering av ”engagement and impact”, EI, (https://www.arc.gov.au/engagement-andimpact-assessment). Modellen användes i en nationell utvärdering av australiska lärosäten
för bedömning av lärosätenas samverkan. Modellen bestod av en ”engagement”-komponent
som baserades på självvärdering och ett fåtal, framför allt ekonomiska, indikatorer (EI 2018
Submission Guidelines). Samverkansdelen kompletteras av en fallstudie per utvärderad
enhet, och till den finns en lista med exempel på kvantitativ information som kan ingå i
narrativet (”outputs”, ”activities” och ”outreach”).
I Storbritannien pågår under åren 2019 - 2020 en testomgång med en helt fristående
utvärderingsform av samverkan, den så kallade ”Knowledge Exchange Framework” (KEF),
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som är tänkt att komplettera REF. Med hjälp av kvantitativa indikatorer som är lätta att samla
in, vill initiativtagarna kunna visa på alla typer av kunskapsutbyten och dess betydelse för
samverkan - inte bara inom forskningen utan även inom undervisning, ”student startups och
andra engagemang. Som indikatorer används främst inkomster från olika former av
kunskapsutbyte, samarbets- och kontraktforskning och konsultverksamhet, men även antal
sampublikationer, uppstartade företag, inkomst från innovationer, patent och licenser etc.
Inom KEF var det även tänkt att antalet timmar som anställda lägger på olika ”public and
community engagement” skulle samlas in – men det har varit svårt att få tillgång till relevanta
och tillförlitliga data inom detta område. Därför testas nu, i den första omgången av KEF, att
lärosätena själva ska uppskatta denna tidsåtgång (Research England (2020), Knowledge
Exchange Framework, Decisions for the first iteration, RE-P-2020-01).

Metod
Projektets genomförande
Föreliggande projekt tar sin utgångspunkt i de erfarenheter som dragits från de projekt som
Vinnova genomfört på temat under perioden 2013 - 2016 och fokuserar på att pröva om det
är möjligt att utveckla en modell för lärosätesintern uppföljning och värdering av samverkan.
Det görs genom att pröva möjligheterna till att undersöka och lämna förslag på ett antal
huvudsakligen kvantitativa indikatorer som är anpassade till såväl lärosätens olika profiler
som till olika ämnesområdens kontexter och förutsättningar (se beskrivning i projektansökan,
bilaga 1).

Det bör poängteras att syftet med en sådan modell bestående av ett antal indikatorer är att
bidra till den interna verksamhetsutvecklingen vid lärosätet. Huvudmålet är således inte att
skapa en modell för anslagsfinansiering till lärosätena baserat på värdering av samverkan
utan ska ses som ett bidrag till att vidareutveckla lärosätenas verksamhetsuppföljning.

Projektet, som genomförts under tidsperioden 2017 - 2020, har letts av Södertörns högskola,
och totalt involverat sex lärosäten (Södertörns högskola, Lunds universitet, Mittuniversitetet,
Karlstad universitet, Högskolan Dalarna och Röda Korsets högskola). Totalt har fallstudier
omfattande ca 70 samverkansprojekt/aktiviteter inom elva akademiska discipliner och
områden analyserats. Den breda representationen av lärosäten av varierad karaktär,
inriktning, utformning och storlek i projektgruppen samt den spännvidd som fallstudierna
omfattar (från utbildningsprojekt, forskarskolor och forskningsprojekt till studiecirklar och
centrumbildningar) borgar för att underlaget ger en tämligen god bild över hur synen på hur
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samverkan kan mätas och värderas ser ut inom högskole- och universitetssektorn. En viss
variation i metodiken för datainsamlingen och en delvis låg svarsfrekvens påverkar dock
tillförlitligheten i resultaten på detaljnivå (se avsnittet om avvikelser och osäkerhet i
metodiken nedan).

Framtagande av indikatorlista
Som utgångspunkt för framtagning av en grundläggande indikatorlista användes de
indikatorer som tidigare föreslagits av en av VINNOVA sammankallad expertgrupp (Förslag
på modell för värdering av samverkan 2014). Listan återfinns i bilaga 2. Dessa indikatorer är
relativt väl kända inom sektorn och flera har använts för uppföljning av samverkan i olika
projekt och sammanhang under det sista decenniet (till exempel i Vinnovas projekt Pilot 2,
värdering av samverkan 2016). Med denna indikatorlista som grund har projektledargruppen
i UtvInd därefter, i projektets inledningsfas, modifierat, lagt till och tagit bort indikatorer vilket
resulterat i en omarbetad lista (se bilaga 3) med grundläggande indikatorer för prövning i
pågående eller nyligen genomförda samverkansprojekt. Synpunkter och kommentarer på
enskilda indikatorers relevans i den grundläggande indikatorlistan har sedan inhämtats från
forskare/projektledare i samverkansprojekten med avsikt att identifiera vilka indikatorer som
kärnverksamheten bedömer vara ändamålsenliga och rättvisande för uppföljning av
samverkansprocesser och samverkansaktiviteter och därmed kan väljas ut för framtagning
av en indikatorbaserad uppföljningsmodell. I den grundläggande indikatorlistan sorteras
indikatorerna in under tre separata rubriker: 1) Samverkan i utbildning 2) Samverkan i
forskning, forskarutbildning samt tillgängliggörande och 3) Samverkan – organisation och
struktur. Samverkansprojektens representanter (liksom även studenter och doktorander) har
fått lämna synpunkter på indikatorerna under rubriken 1 och 2 medan lärosätesledningar har
fått kommentera indikatorerna under punkt 3.

Test av indikatorer i samverkansprojekt fördelade på olika ämnes/verksamhetsområden
I projektets inledande fas bestämdes att de grundläggande indikatorerna skulle prövas på ett
åttiotal samverkansprojekt fördelat på elva akademiska ämnes-/verksamhetsområden (se
nedan) för att möjliggöra analys av huruvida val av indikatorer är ämnesspecifika samt för att
kunna påvisa förekomsten av eventuella generellt användbara indikatorer. Baserat på de sex
deltagande lärosätenas ämnesprofiler delades ansvaret för testning och analys av
indikatorerna upp enligt bilaga 4. Samtliga deltagande samverkansprojekt beskrivs kortfattat i
bilaga 5.
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För identifiering och val av samverkansprojekt beslutade projektgruppen att dessa skulle
väljas ut utifrån följande huvudsakliga kriterier:
•

projekten bör representera både utbildnings- och forskningssamverkan och väl
representera lärosätets samverkan;

•

projekten bör antingen vara pågående (tillräckligt länge för att ha genererat
resultat/kunna utvärderas) eller vara avslutade för maximalt 3 år sedan;

•

olika typer av samverkan/former bör belysas;

•

omfatta såväl större som mindre samverkansprojekt/aktiviteter;

•

omfatta olika typer av samverkansparter;

•

representera olika avtalsformer/organisering och upphov till samverkan; representera
olika ämnesområden på lärosätet (med särskild tonvikt på de områden respektive
lärosäte ansvarar för);

•

genus- och mångfaldsperspektivet ska beaktas;

•

studentmedverkan bör finnas representerat;

•

projekten/aktiviteterna bör beskriva både bredd och djup i lärosätets samverkan;

•

valet av projekt kan (men inte enbart) illustrera lärosätets eventuella strategier för
samverkan.

Projektansvariga har fått ta ställning till hela indikatorlistan (rubrik 1 och 2) för att möjliggöra
identifiering av eventuellt ämnesspecifika val av indikatorer. I projektet har vi valt att pröva
indikatorer med hänsyn tagen till följande elva ämnes- och verksamhetsområden, dels för att
utröna om indikatorer är ämneskänsliga och dels för att identifiera generellt användbara
indikatorer. Följande ämnes-/områdesindelning har prövats: Medicin; Hälsa, vård och välfärd;
Teknik; Naturvetenskap; Humaniora; Samhällsvetenskap; Ekonomi; Lärarutbildning;
Konstnärliga områden; Juridik; Polisutbildning/polisiär verksamhet. Ansvar för
undersökning/sammanställning av de olika områdena har fördelats mellan de sex deltagande
lärosätena (se bilaga 4 och 5).

Intervjuer med lärare/forskare i samverkansprojekten
En inledande intervju genomfördes utifrån en gemensamt fastställd instruktion med
projektansvariga kring övergripande syfte, utformning och innehåll i den kommande
processen. Information gavs om lärosätets syfte/deltagande i detta projekt och om hur ett
uppföljningssystem kan användas internt med fokus på kvalitetsutveckling av samverkan.
Därefter fokuserades på dialog (och information) kring K3-utlysningen (beskrivning av
utlysningen kortfattat här) och de pågående projekten och en mer ingående presentation
kring UtvInd-projektets syfte, genomförande och deltagarnas roll i studien. Intervjuerna följde
sedan en semistrukturerad intervjumall (se bilaga 6) som på olika sätt berörde definition/er
av samverkan, erfarenheter av att arbeta med samverkan och resonemang kring hur
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samverkan kan värderas, mätas och följas upp. Samtalen dokumenterades skriftligen för
senare sammanställning och analys av projektgruppen.

Testning av indikatorer
Efter intervjuns genomförande presenterades den grundläggande indikatorlistan för
projektansvariga. Indikatorerna beskrevs översiktligt (med korta motiveringar) och
projektdeltagare fick möjlighet att ställa frågor. Representanter för samverkansprojekten
uppmanades därefter att noggrant under en period analysera samtliga indikatorer och
därefter inkomma med synpunkter/beskrivningar till var och en av dessa (med utgångspunkt
från det egna projektet, ämnesområdet och det egna lärosätet). Representanterna ombads
att särskilt fundera kring om några indikatorer framstod som särskilt viktiga i relation till det
egna projektet samt uppmanades därtill att inkomma med mer ingående reflektioner kring
just dessa indikatorers mätbarhet, eventuellt inbyggda risker osv. Resultaten inlämnades
sedan skriftligen till respektive lärosätes projektledare för UtvInd.
Resultaten från samverkansprojekten analyserades/sammanställdes därefter av
projektledargruppen i UtvInd (inom och mellan lärosätena/ämnesområdena).
Sammanställningen utgick från en på förhand fastställd modell, där det insamlade materialet
sammanfattades tematiskt utifrån perspektiv såsom tidigare erfarenheter av samverkan,
planering, organisering och uppföljning av samverkansaktiviteter, framgångs- och riskfaktorer
vid samverkan samt samverkan som kvalitetsdimension inom utbildning och forskning. Till
varje projekt tillfördes även en komprimerad och informativ projektbeskrivning samt en
sammanfattning av intervjuresultaten. Samtliga samverkansprojekt som medverkade i
studien tilldelades ett nummer och klassificerades utifrån områdena utbildnings- eller
forskningssamverkan samt form för samverkan.
Indikatorerna under rubrik 1 (Samverkan i utbildning) skickades också ut, via studentkåren
på ett antal lärosäten, till ett antal studenter på grund- och avancerad nivå för val och
kommentarer. Svarsfrekvensen blev tyvärr mycket låg och resultaten har därför inte tagits
med i denna studie. På motsvarande sätt har indikatorerna under rubrik 1 och 2 (Samverkan
i utbildning och Samverkan i forskning, forskarutbildning samt tillgängliggörande) testats på
ett antal doktorander men även i detta fall har svarsfrekvensen varit mycket låg. De resultat
som erhållits från doktorander har därför slagits samman med resultaten emanerade från
gruppen lärare och forskare.
Delar av lärosätenas ledningar har också erbjudits att ta ställning till och kommentera
indikatorerna (hela listan eller endast de under rubrik 3: Samverkan – organisation och
struktur). Även i detta fall har svarsfrekvensen varit låg och de resultat som erhållits har
sammanförts med resultaten från lärare/forskare.
Under projektets genomförandeperiod genomfördes en workshop som samlade ca 25
lärare/forskare och ett antal förvaltningspersoner som arbetar med kvalitetsutvecklingsuppgifter vid de sex deltagande lärosätena. Deltagarna fick bl a i uppgift att,
utifrån projektets grundläggande lista med indikatorer för uppföljning av 1) Samverkan inom
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utbildning och 2) Samverkan inom forskning, forskarutbildning och nyttiggörande, ur ett
användarperspektiv, välja ut de 5 viktigaste indikatorerna för respektive område med följande
tilläggsuppgift:
•

Motivera valet av dessa och förklara deras syfte

•

Formulera om/fördjupa indikatorerna om det behövs

Det resulterande valen av indikatorer (per ämnesområde) införlivades sedan med resultaten
från lärare/forskare i samverkansprojekten.

Metoddiskussion
I redovisningen av resultaten i denna studie har vi utgått ifrån följande kriterier/avgränsningar
när vi angett en indikator som signifikant (av lärare forskare bedömd som accepterad och
relevant): När ca 50 % eller flera av forskare/lärare inom ett ämnesområde eller
verksamhetsområde angett en enskild indikator som ändamålsenlig är det en indikator som
projektet redovisar som accepterad och relevant inom ämnes-/verksamhetsområdet. Övriga
faller bort. På motsvarande sätt, vid projektets angivelse av generellt användbara indikatorer,
utsorteras de indikatorer som anges som relevanta av ca 50% eller fler av samtliga 11
undersökta ämnes-/verksamhetsområden (dvs de ca 25 generella indikatorer som föreslås i
denna studie). Vad gäller ämnesspecifika indikatorer är svarsfrekvensen, den inhämtade
datafångsten och precisionen alltför låg för att kunna dra tillförlitliga slutsatser. Däremot kan
vi se vissa tendenser och trender vad gäller de mer ämnesspecifika indikatorerna.
Osäkerheten i dessa data är dock hög och ett betydligt större utvärderingsmaterial behöver
undersökas för att kunna dra några säkra slutsatser vad gäller ämnesspecifika indikatorer.
Det är viktigt att påpeka att projektet, trots en gemensamt upprättad instruktion för
genomförande av intervjuer och datainsamling/testning av indikatorerna, inte fullt ut har haft
möjlighet att harmonisera tillvägagångssättet mellan de deltagande sex lärosätena och de 80
samverkansprojekten (varav ett tiotal har fallit ifrån under studien och ytterligare ett tiotal
svarat ofullständigt vad gäller val av indikatorer). För vissa projekt och ämnesområden har
svarsfrekvensen varit låg (forskare har varit förhindrade/ovilliga att inkomma med svar) och
detaljerade kommentarer på indikatorlistan har i flera fall varit särskilt svåra att få. Det har till
viss del kompenserats av information som framkommit i intervjumaterialet (områden inom
vilka man tycker att indikatorer är relevanta) men likafullt återfinns statistiska brister
avseende insamling av data kring val av specifika indikatorer. Få forskare/lärare har på ett
uttömmande sätt kommenterat sina val av indikatorer utan snarare valt ja eller nej till de
föreslagna i listan. Till ämnets natur (forskares/lärares relation till olika typer av utvärderingar
över tid) hör även att de resultat vi i denna studie kan påvisa, inte kan betraktas som statiska
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och helt generaliserbara utan den diskrepans och avvikelse som beskrivs ovan är en inbyggd
problematik i systemet. Vad gäller de Strategiska forskningsområden vid Lunds universitet
som ingår i studien har dessa inte svarat på indikatorerna utifrån denna studies protokoll
utan i ett tidigare skede inlämnat synpunkter på indikatorer i en LU-intern utvärdering. De har
heller inte intervjuats enligt UtvInd-projektets upplägg. Vi anser dock att studien vilar på
tillräckligt stadig grund för att ett antal övergripande slutsatser om resultaten ska kunna dras
samt att analys avseende dessa kan göras.

Resultat och diskussion
Analys av intervjuer med lärare/forskare
Sammanställningen bygger på analys av data från intervjuer med projektledare och
representanter för samverkansprojekt inom olika ämnesområden från de deltagande
lärosätena i projektet. Utöver det ingår även synpunkter som samlades in under en workshop
med representanter från deltagande lärosäten.
Sammanställningen presenteras under två huvudområden framgångsfaktorer vid samverkan
och svårigheter vid samverkan. Inom områdena har olika teman framträtt. Citaten från
intervjuerna belyser innebörden av respektive tema. Det kan påtalas att en framgångsfaktor,
som till exempel resurser, kan vid avsaknad av dessa vändas till en försvårande faktor vid
samverkan. Vid analysen av intervjuerna har dessa motsatsförhållanden speglats mot
varandra.

Framgångsfaktorer vid samverkan

Vilka faktorer som är viktiga för en framgångsrik samverkan är en fråga som har ställts till
samtliga projektansvariga som intervjuats. Fem övergripande teman sammanfattar de
framgångsfaktorer som framkommit i analysen.
Goda relationer
En central aspekt för framgång inom samverkan bygger på att utveckla goda personliga
relationer, tillit och förtroende för varandra, samt på kontinuerlig dialog. Dialogen bygger på
att kunna lyssna på varandra.
Vi vill betona att samverkan är en dialog, i detta fall mellan utbildning och
neurovetenskap. Detta innebär både att kunskap om neurovetenskap och
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inlärning av språk ska förmedlas till skolan men också att kunskap ska
förmedlas åt andra hållet. Vi anser att det speciellt i mötet mellan skola och
neurovetenskap oftast fokuseras på förmedling av evidensbaserad forskning till
skolan. Vad som oftast glöms bort är samverkan, det vill säga dialogen mellan
skola och neurovetenskap. Här menar vi att det är viktigt att forskarna blir mer
medvetna om vilken kunskap som finns och vilken kunskap som behövs i
skolan. Genom samverkansinitiativet önskar vi inte bara att stärka skolor och
förskolors kunskap om neurovetenskapen men vi önskar också att forskare
inom neurovetenskap ska få kunskap om den kompetens som finns på skolor
och förskolor och hur inlärningssituationen ser ut idag. (Humaniora)
Tillit och trovärdighet är avgörande [indikatorer] för framgång i
samverkansbranschen. (Samhällsvetenskap)
Ett viktigt kriterium för samverkan som framkommer är att utveckla en ömsesidig lust att
arbeta tillsammans och vara mindre prestigelös och instrumentellt styrd. Det framgår även
vikten av att kunna anpassa sig, vara flexibel, kunna prata om värderingar, samt vad som
kan göras tillsammans. Citatet nedan belyser denna dynamik:
Prata så man vet att man har något så när lika visioner, man får berätta mycket
hur man själv tänker så att folk ska få lite ordning på en och så tror jag också
att man måste vara prestigelös, man får inte vara där för att rida på någon
annan. (Samhällsvetenskap)
En aspekt av goda relationer som också framhålls är gruppdynamiken och att gruppen har
ömsesidig förståelse för varandra. En annan sida som framkommer är att samverkan även kan
vara personberoende med goda relationer mellan involverade parter. Det är viktigt att kunna
anordna olika former av aktiviteter så att alla parter känner sig sedda och får chans att bidra.

Gemensam målbild, struktur och engagemang
Det framgår av intervjuerna att personer inom forskar- respektive exempelvis industrivärlden
tänker väldigt olika och har olika drivkrafter och mål. Samverkan fungerar bättre om det finns
ett gemensamt mål att arbeta mot, men det kan vara svårt att styra alla mot detta. Någon
framhåller att för att samverkan ska vara framgångsrik är det viktigt att det finns ett
gemensamt syfte och intresse från båda parter, samt en kombination av olika arbetssätt hos
samverkansparterna.
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Att det finns en tydlig organisatorisk struktur för samverkan är en förutsättning. Formella
strukturer, i form av exempelvis reguljär seminarieverksamhet, möjliggör och underlättar att
mötas och lyfts fram som centralt både inom utbildning och forskning. Vad som också
påtalas är vikten av en gemensam projektorganisation med målbilder, ramar och tydliga
mandat. Citatet nedan belyser en forskares syn på målets betydelse för samverkan inom
forskning:
Målet med samverkan är dels att föra ut vår forskning och konkretisera den och
skapa en meningsfull slutprodukt. Slutprodukten är det viktigaste för mig –
undervisning och föra ut till myndigheter, lagstiftare kommuner och till enskilda.
(Juridik)
En annan forskare berör frågan om kunskapsutveckling som ett grundläggande mål för
forskningssamarbeten:
Om vi har sett intressanta saker och kan förmedla det. Har vi har lyckats
utveckla ny kunskap? Är det intressanta forskningsresultat? Det är mina
indikatorer för framgång. (Samhällsvetenskap)
Styrgruppens sammansättning är också viktig och det är positivt med hög akademisk
kompetens och internationell medverkan i gruppen. En annan aspekt som framkommer är att
utveckling av samverkan tar tid och kräver långsiktighet i kombination med formalisering och
avtal. Personkännedom underlättar och det är även viktigt att skapa förståelse för varandras
olika kulturer.
Utmaningarna har bestått i att skapa förståelse för respektive samverkande
organisations egna förutsättningar, uppdrag och kultur. (Samhällsvetenskap)
Andra sätt som framhålls är öppenhet, respekt och tolerans för olika aktörers förutsättningar.
Det behöver också vara rätt timing och relevant innehåll i förhållande till samhällsutmaningar.
Samverkansaktiviteter kan leda till fler uppdragsutbildningar för lärosätet. Att hitta samverkan
på olika nivåer är även det en framgångsfaktor. Att ha en idé och förståelse för samhällets
komplexitet är viktigt ”så att det inte bara blir ett beställningsjobb”.
Engagemang för samverkansaktiviteter hos samverkansparter framhålls också som en
betydelsefull framgångsfaktor.
Samverkan i sig är en framgångsfaktor, att arbeta ihop med konkreta kurser
och lärandeaktiviteter, både studenter och lärare. (Hälsa, vård och välfärd)
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Engagemang för samverkan kan även leda till erfarenheter som beskrivs vara meriterande
vid befordran och tjänstetillsättning, och i intervjuerna framhålls detta som viktigt att ta
hänsyn till vid anställning.
Ett ömsesidigt lärande
En viktig framgångsfaktor för samverkan är det ömsesidiga lärandet. Det beskrivs i termer av
att komma nära verksamheten och lära av varandra. Det ger en direkt koppling till relevanta
frågeställningar som verksamheterna arbetar med och citatet nedan belyser ömsesidigheten
i samverkan:
Vi satt tillsammans och pratade och det blev mer dynamiskt. Vi fick reda på
mycket mer. Förstå deras attityder. Vi får fram mer som kan matas in i deras
modeller. Viktigt med ömsesidigt lärande. (Humaniora)
Inom området samhällsvetenskap lyfts möjligheten att komplettera praktisk kunskap hos
partners med teoretisk kunskap från akademin, vilket skapar intresse hos externa parter. En
annan aspekt som poängteras är att samverkan kan vara kvalitetsdrivande i utbildning och
forskning och generera kompetensutveckling för juniora forskare. Affilierade forskare som
kommer från andra lärosäten kan förstärka samverkan inom utbildning och forskning. Något
som ytterligare poängteras inom området samhällsvetenskap är att studiebesök inom
utbildning kan vara både motivations- och kompetenshöjande.

Enligt några av de forskare som deltagit i föreliggande studie, fungerar samverkan väl när
den befruktar forskningen, men de poängterar också att det är viktigt att den andra parten får
ut något. En forskare inom humaniora uttryckte sig på följande sätt:
Det handlar ju inte bara om att hämta in empiri utan att samarbeta. Och att man
gör det i ögonhöjd som man säger. Att man faktiskt gör det tillsammans och ser
det här som fullvärdiga partners. Så att man inte kommer in som forskare,
hämtar saker och försvinner därifrån. (Humaniora)
Det framgår också att det är främjande för samverkan om icke-akademisk part ingår i styroch referensgrupper eller om det ingår en (eller flera) extern(a) part(er) i programråd och
liknande. Denna delaktighet förväntas generera utökad kunskap om olika verksamheter,
dock poängteras vikten av att fundera över omfattningen (och inverkan) av externt
deltagande.
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Min erfarenhet är att detta kan ge stora problem – det är inte externa parter
som vet bäst hur vi skall utforma program o kurser, så fler är inte lika med
bättre. (Ekonomi)

Resurser och stöd
Finansiering och tillgång till resurser som möjliggör långsiktig samverkan även efter att ett
projekt har avslutats beskrivs som en framgångsfaktor. Resurser för att bedriva samverkan,
exempelvis i form av tid som finns inom ramen för anställningen, utgör en aspekt för framgång.
Likaså är det betydelsefullt med stöd från lärosätet i frågor kring ekonomi, juridik,
projektledning och kommunikation. Citatet nedan uttrycker betydelsen av ledningens positiva
inställning till samverkan:
Nuvarande fakultetsledning är mycket uppmuntrande till samverkan. (Juridik)
Att ledningen inte lägger sig i när det gäller bedömningen av innehållet och resultat av
samverkansprojekt, utan detta lämnas till ämnesmiljön, samverkanspartners och finansiärer
poängteras av en annan forskare:
Det viktigaste är att bedömningen sker i ämnesmiljön. Aldrig någonsin ska
bedömningen av innehållet eller resultat eller prestation ske i linjen (…) Att gå
in i innehållet, det ska inte en chef göra (…) det är ämnesmiljön själv som
bedömer, tillsammans med ingående partners och finansiärer. Och högskolan
ska bara stötta. (Teknik)
Stöd och uppmuntran från lärosätet beskrivs som viktigt. Stödet behöver struktureras upp,
exempelvis i form av administrativt forskningsstöd, men även utökat kollegialt stöd är något
som efterfrågas liksom att projektledaren kan få omvandla ekonomiska förutsättningar till tid.
Kommunicerbarhet
God kommunikation framstår vara en betydelsefull faktor för samverkan. Att forskningen
kommuniceras till relevanta aktörer lyfts fram som ett kriterium för bra forskning och att den
skrivs fram på ett sätt som ”vanliga” människor förstår. Forskningen behöver även
kommuniceras så den når en bredare krets än enkom de medverkande samverkanspartners
och personer inom akademin.
Jag tycker att det är viktigt att man till exempel när man forskar, att man
kommunicerar forskningen. Och att man gör det till de relevanta avnämarna
inom området. För annars är det väl ingen poäng. (…) Det är en jätteviktig del
av samverkan. (Samhällsvetenskap)
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En annan aspekt av kommunikation som påtalas är anordnande av olika former av
seminarier som möjliggör tvåvägskommunikation, exempelvis mellan industri och
samhällsvetare. Deltagande i konferenser är ett sätt att hålla kontakt med aktörer inom fältet.
Att möjliggöra kommunikation via andra plattformar som exempelvis skypemöten, filmer eller
webbsidor är också exempel på lyckosamma former som kan användas vid kommunikation.

Sammanfattningsvis utgör följande aspekter centrala framgångsfaktorer för samverkan:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Personliga relationer
Tillit och förtroende
Gemensam målbild
Tydliga strukturer
Engagemang

Långsiktighet
Olika kompetenser
Finansiering
Kommunicerbarhet

Svårigheter vid samverkan

Vilka faktorer beskriver projektdeltagarna som försvårande för att uppnå god samverkan? De
tre teman som följer belyser dessa faktorer.
Organisatoriska förutsättningar
En svårighet med samverkan som poängteras kan vara att initiering av samarbeten mellan
olika verksamheter kräver stora arbetsinsatser, och att samverkan kan tendera att uppfattas
som konkurrera med kärnverksamheten. En annan aspekt som framhålls är att lärosäten
som aktör, inte alltid är så snabbfotad eller särskilt lätta att samarbeta med. Kollegornas
inställning till samverkan är något som ytterligare kan försvåra samverkan. En
projektdeltagare framhöll att kollegor kan uttrycka sig på följande sätt:
Det är inte mitt uppdrag, det har jag inte timmar för. (Humaniora)
Men svårast av allt är tiden som inte räcker till för samverkansaktiviteter. Det framkommer
också att det kan vara svårt när den samverkande parten har organisatoriska problem i form
av oklara eller otydliga ansvarsområden. Konflikter inom projektgruppen är ett annat område
som lyfts fram samt logistiska svårigheter. Ytterligare svårigheter kan vara att skapa hållbara
och tydliga strukturer och att behöva bygga upp något helt från början.
Personbundenhet och stort geografiskt område med många inblandade aktörer kan vara
försvårande. Inom utbildning är det ibland svårt att få till bra samarbeten mellan svenska och
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internationella studenter. Diskrepans mellan olika organisationsnivåers vilja och ambition, är
något som också lyfts fram som en svårighet. Det finns regelverk på lärosätet som försvårar
samverkan, till exempel att kunna ta in externt finansierade doktorander. Att externa aktörer
inte är införstådda med den akademiska världen och vet vad de kan förvänta sig kan leda till
en försvårad samverkan.
Utmaningarna har bestått i att skapa förståelse för respektive samverkandes
organisations egna förutsättningar, uppdrag och kultur. (Samhällsvetenskap)

Specifika problem kan uppstå med stora EU-finansierade projekt då de ofta handlar om
regionalpolitik snarare än forskning. Ibland blir partnerkraven mer en påtvingad
partnerkonstellation som inte har de bästa samverkansmöjligheterna på grund av
toppstyrningen från EU. Den personliga kopplingen och samarbetshistorien saknas.
Interaktionen med avnämarna kan vara dålig på grund av olika bilder av vad som ska göras
utifrån olika agendor.
Olika förväntningar och mål
Orealistiska förväntningar hos samverkanspartners beroende på olika verksamhetslogik kan
försvåra för samverkan, exempelvis kan det vara svårt att hålla isär forskning och
konsultverksamhet. I en reflektion kring indikatorer beskriver en forskare inom ekonomi sin
syn:
Ska man sätta upp indikatorer så måste man vara medveten om
komplikationerna med att allt hänger samman och går i varandra – forskning,
undervisning och samverkan – och att vad som är samverkan och vad som är
konsultverksamhet är glidande inom ekonomi. (Ekonomi)

Organisering av långtgående projekt och olika uppfattningar om vad projektet ska leda till
kan vara bekymmersamt. Det är inte heller ovanligt att de personer som är inblandade i
början av ett projekt inte är samma genom hela projektprocessen. Det är därför viktigt att
vara tydlig i formulerandet av projektet och att löpande informera ny personal om den
grundläggande överenskommelsen. Samverkanspartnern kan även vilja ha kontroll över
produkten och över vad som publiceras, vilket kan bli problematiskt.
Det är noga vad man skriver i överenskommelserna för kanske någon gång är
det någon som går tillbaka till dem och tittar. Så man ska inte lova något som
man inte kan stå för. (Samhällsvetenskap)
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Det kan vara problematiskt med samverkan i samhällsvetenskapliga miljöer, då det påverkar
forskningen att flera är av uppfattningen att samhällsaktörer kan beställa forskning. En
forskare menar att systemet är fel riggat. Publicering är forskarens mål och inte
samverkansprojektets mål. Det är inte för publiceringen externa partners vill samverka med
högskolan. Detta kan leda till att publiceringen inte hinns med, speciellt inte då dessa delar
inte skrivs in i projektansökningar.
Det som efterfrågas och det man kan fundera på det är just hur möter vi upp, för
det är ju viktigt för oss, att vi ser till vi får en akademisk meritering av det. (Teknik)
Antal sampubliceringar ingår även som ett förslag till indikatorer. Att samverkansparter dock
kan ha olika mål med detta framgår från kommentarer till dessa specifika indikatorer:
Kanske inte ett pålitligt mått eftersom externa parter vanligtvis inte är
intresserade av peer-review publicering. Dvs. de kan naturligtvis tycka att det
är kul att vara en medförfattare, men inte att lägga extra tid på själva
publikationen utöver den tid de lagt i projektet. (Ekonomi)

Som kommentar till indikatorn om andra typer av publikationer fortsätter samma forskare:

Här tycker jag att det är naturlig med sampublicering, och ett bättre mått på
samverkan än peer-review. Det bör kanske då bara vara ett mått
”sampublicering” som inkluderar både peer-review och andra publikationer för
att undvika övervärdering av peer-review i detta sammanhang. Som du vet, är
det bara peer-review som räknas inom akademin, medan andra publikationer
är mycket viktigare när det gäller samverkan.

Graden av engagemang kan variera mellan deltagare, vilket försvårar samverkan. Många
industripartners ingår även i andra projekt och deras representanter kan vara väldigt
upptagna. En grundläggande svårighet är att inte få tag på alla. Trots att det finns ett
organisationsbeslut för samverkan har enskilda individer inte tid att träffa forskarna. En
annan svårighet för samverkan som lyfts fram är bristande förståelse för betydelsen av
samverkansaktiviteter inom den egna verksamheten på lärosätet.

Låt oss säga, det här utvecklades trots högskolan, vi driver det här trots
högskolan”. Hindren består också i att det finns personer på högskolan som
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inte har förståelse för den här typen av aktiviteter. Förvaltningen har emellertid
varit behjälplig. (Samhällsvetenskap)
Högskolorna är inriktade på publikations- och citeringsfrekvenser, jag tycker att
detta är mycket problematiskt, för det här grundjobbet man gör, det premieras
inte på något särskilt sätt. En professor ska vara en publiceringsmaskin.
(Samhällsvetenskap)
Det är även viktigt att föra en etisk diskussion när samverkan handlar om konsultverksamhet
eller rådgivning, den får inte enbart vara i vinstdrivande syfte. Andra svårigheter vid
samverkan kopplade till etik och moral kan uppkomma när samverkanspartners vill påverka
resultaten, vilket inte uppfattas vara ovanligt.
Finansiering och redovisning
Finansieringen kan vara begränsande faktor för samverkan, särskilt i sammanhang där det
krävs medfinansiering från lärosätet. Det kan också vara svårt att samverkan drivs i
projektform. När medlen tar slut så finns det risk att projektet läggs ned om ingen ytterligare
finansiering finns. En annan ekonomisk aspekt är att det blir för dyrt för lärosätet att
finansiera samverkan. Även korta ansökningstider för finansiering kan vara problematiskt.
Ett otillräckligt administrativt stöd, regelverken för uppdragsutbildning, samt en rigid
redovisningskultur är försvårande faktorer för samverkan. Exempelvis kräver
redovisningsreglerna att varje projekt ska avslutas i samband med att utbildningen är
avslutad, vilket leder till svårigheter att föra pengar över tiden mellan projekt och att få till
någon slags basfinansiering.
Det är jättesvårt att få reda på hur det ser ut ekonomiskt, man får inte svar,
man får inga korrekta redovisningar. Jag har varit anställd från 2005 och det är
ett stående problem sen jag började här. Och det är också lite såhär att vi
betalar jättemycket i OH-pengar för administrativt stöd men vad får man för
pengarna? Det är en röra. (Samhällsvetenskap)
Samverkan kan också vara för enkelriktad vilket innebär att lärosätet levererar men
utväxlingen blir inte så stor. Lärosäte och samverkande organisation har olika förväntningar,
mål och agendor. Finansiärer efterfrågar kvantitativ uppföljning, exempelvis i form av antal
publikationer. Finansiering kan också bli komplicerat om det finns önskemål om att ”styra
forskningen”, framförallt när det handlar om uppdragsforskning.
Sammanfattningsvis framstår följande aspekter som centrala svårigheter för samverkan:
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•
•
•
•

•
•
•

Orimlig arbetsinsats
Tidsaspekten
Personbundenhet
Bristande stöd

•

Olika målbilder
Rigid redovisningskultur
Begränsad finansiering
Olika syn på etik och moral

Val av indikatorer i samverkansprojekten – studiens observationer

Forskare och lärare verksamma i ett åttiotal skarpa samverkansprojekt inom elva
ämnesområden vid de sex deltagande lärosätena har inbjudits att ta ställning till ett stort
antal indikatorer (se bilaga 3) med avseende på deras relevans och användbarhet för
uppföljning och utvärdering av samverkan ur ett kvalitetsutvecklingsperspektiv.
Samverkansprojekten omfattar såväl forsknings- som utbildningssamverkan och
representerar även många olika samverkansformer. Antalet samverkansprojekt fördelade sig
på ämnesområden enligt följande: Medicin (3), Hälsa, vård och omsorg (10), Teknik (13),
Naturvetenskaper (6), Humaniora (10), Samhällsvetenskaper (15), Ekonomi (7),
Lärarutbildning (11), Konstnärliga området (3), Juridik (1), Polisutbildning (1). Totalt 80
projekt (se även metodavsnittet för detaljer kring studiens genomförande, avvikelser samt
beskrivning av samverkansprojekten). I det följande redovisas resultaten med avseende på
förekomsten av generella respektive områdesspecifika indikatorer från den här genomförda
studien.

Generella indikatorer
En sammanställning över de indikatorer som utpekats som relevanta (där ca 50 % eller fler
av samverkansprojekten/respondenterna inom respektive ämnesområde anger att en
indikator är relevant) för uppföljning av samverkan inom respektive ämnesområde visas i
bilaga 7. För att påvisa förekomsten av möjliga generellt användbara indikatorer har vi i
denna studie valt att skilja ut de indikatorer som i sin tur angivits som relevanta av ca 50 %
eller fler av samtliga ingående elva ämnesområden. Vidare har resultaten från val av
indikatorer vid en workshop som hölls med forskare/lärare från de deltagande lärosätena
vägts in i sammanställningen. De 25 indikatorer (av totalt 92) som uppfyllt kriteriet ovan
redovisas i bilaga 8).
Dessa indikatorer förefaller vara relativt väl accepterade och bedöms vara relevanta av
många forskare/lärare såväl inom som mellan olika ämnesområden och skulle därför kunna
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utgöra lämpliga kandidater som generella indikatorer vid kvantitativ/semi-kvalitativ
uppföljning av samverkan (se avsnitt om modell/användning nedan).

Ämnesområdesspecifika indikatorer
Förutom de indikatorer som verkar vara generellt användbara vid uppföljning av samverkan
(se ovan) har vi också kunnat observera vissa ämnesområdesspecifika tendenser. Även om
det insamlade datamaterialet inte tillåter några definitiva slutsatser, och även i detta fall inte
är homogent/komplett mellan de olika ämnesområdena (se avsnitt om avvikelser nedan), kan
vissa ämnesspecifika skillnader/preferenser påvisas. För ett mer signifikant resultat behövs
fler studier/tesprojekt genomföras med en betydligt högre svarsfrekvens inom vissa
områden. Följande särdrag (sammanfattning) avseende särskilt utvalda samverkans/indikatorområden inklusive egna föreslagna indikatorområden kunde observeras mellan de
olika ämnesområdena (se bilaga 9).

Analys av projektansvarigas synpunkter på indikatorlistan
I denna studie har vi kunnat identifiera 25 generella indikatorer för uppföljning av samverkan
inom utbildning, forskning, forskarutbildning och nyttiggörande som accepteras och bedöms
vara relevanta av 50% eller fler av lärare/forskare inom samverkansprojekten omfattande
elva olika ämnesområden. En relativt tydlig tendens vid valet av de generella indikatorerna
förefaller vara prevalensen för kvalitativa mått som visar på ömsesidigt utbyte av kunskap
och individer mellan akademi och externa organisationer inom såväl utbildningssamverkan
som forskningssamverkan. Likaså akademins medverkan i kunskapsutveckling utanför
lärosätet samt externa aktörers medverkan i utbildning och forskning vid lärosäten framhålls
som viktig. Ett kontinuerligt utbyte av kunskap och kompetens, med för ämnet relevanta
externa aktörer, anges av många lärare/forskare bidra med viktig empiri för forskningen samt
bidra till att göra utbildningarna mer relevanta för både studenter och
arbetsmarknad/arbetsgivare. Därigenom driver samverkan kvalitet i såväl forskning som
utbildning.
Mer kvantitativa indikatorer som mäter till exempel intäkter av uppdragsaktiviteter, antal
patent/licenser och antal spin-offs väljs mer sällan och anses vara missvisande/ickerelevanta för framförallt ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora, medan de bedöms
vara mer relevanta för områden som medicin och teknik.
För att ytterligare befästa (se även metodavsnittet ovan) vilka indikatorer som bedöms vara
relevanta och generellt användbara, behöver studien utvidgas till att omfatta fler
samverkansprojekt och framförallt fler intervjupersoner (högre svarsfrekvens). Resultaten
från denna studie visar dock en relativt tydlig tendens till vilka indikatorområden som bedöms
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vara meningsfulla. I denna studie, har vi inte systematiskt kunna fånga upp annat än enstaka
förslag på ytterligare relevanta indikatorer föreslagna av lärare och forskare och en utvidgad
undersökning skulle eventuellt kunna fånga upp flera sådana. Bland de förslag som
identifierats i föreliggande studie är de flesta tillkommande kvalitativt inriktade indikatorer och
blir därför komplicerade att svara på i kvantitativa termer.
Vad gäller ämnes- och områdesspecifika indikatorer har, något förvånande, inte särskilt
många utmärkande skillnader kunnat fångas upp i denna studie. Snarare ses en ganska god
konsensus vad gäller de mer generella indikatorerna. Som beskrivits ovan finns vissa mindre
skillnader mellan teknik och medicin å ena sidan och samhällsvetenskap och humaniora å
den andra sidan. Dessa skillnader rör framför allt relevansen av att mäta rent ekonomiska
nyckeltal, samverkan kring mer omfattande infrastruktur liksom nyckeltal kring patent,
licenser och spin-offs och var i någon mening väntade.

Användning av indikatorerna
Frågeställningen i detta projekt har varit att utröna om det finns underlag för att föreslå en
enkel och flexibel modell för uppföljning av samverkan baserad på indikatorer genom att
pröva ett stort antal sådana på lärare och forskare som är aktiva inom skarpa
samverkansprojekt vid de sex deltagande lärosätena. Vi anser att svaret på frågan är ja - en
enklare modell för uppföljning kan presenteras baserad på projektets resultat. Indikatorer för
detta ändamål har föreslagits, utvecklats, prövats, och i olika sammanhang använts de
senaste 20 åren, dock sällan med något egentligt deltagande från akademin vid utveckling
av dessa. Indikatorer har snarare tagits fram av olika expertmyndigheter på uppdrag av den
statliga huvudmannen (utbildnings-/näringsdepartementet), olika referensgrupper kopplade
till forskningsfinansiärer och ett antal nationella och internationella organisationer som sett
det angeläget att kunna utvärdera och bedöma lärosätens samverkansprestationer.
Avsaknaden av förankring och acceptans i lärosätenas kärnverksamheter har därför gjort
såväl diskussioner kring liksom tillämpning av indikatorbaserade uppföljningar problematiska.
I föreliggande projekt har vi av ovanstående anledning istället utgått ifrån lärare och
forskares synpunkter och erfarenheter för att identifiera indikatorer som av dessa bedöms
vara relevanta i en uppföljningsmodell.
Det bör i sammanhanget påpekas att projektet skiljer på uppföljning och utvärdering (se VR PM) så till vida att en uppföljning beskriver hur kriterier/indikatorer/parametrar utvecklas över
tid medan en utvärdering syftar till att värdera huruvida uppsatta mål har uppfyllts eller vilka
effekter som uppnåtts. UtvInd-projektet syftar till att ta fram indikatorer för uppföljning av
samverkan för kvalitetsutveckling och inte för att mäta måluppfyllelse eller effekter.
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Indikatorerna påvisar därför i huvudsak vilka aktiviteter som har genomförts och även deras
resultat men inte varför och hur detta gått till och vilka effekter (Impact) som uppnåtts.

Förslag till enkel modell för uppföljning
Baserat på de resultat som redovisas i detta projekt skulle en enkel modell för uppföljning av
samverkan med indikatorer kunna utformas med stöd av det urval av generella indikatorer
som pekats ut av de deltagande lärarna/forskarna i studien. I modellen, som fokuserar på
kvalitetsutveckling över tid hos lärosätet väljer utvärderingsansvariga ut de indikatorer som är
relevanta för den egna verksamheten (och tillför eventuella egna relevanta indikatorer av
betydelse för ämnesmiljön) inom utbildnings- respektive forskningssamverkan. Dessa
utvalda indikatorer används sedan för uppföljning av samverkansaktiviteter och
samverkansprocesser under längre tid för att kunna följa utvecklingen. Urvalet av indikatorer
bör göras noga för att säkerställa att forskare/lärare lämnar uppgifter av hög kvalitet över tid.
I studien har lärare/forskare ofta påpekat att det är viktigt med få och bra indikatorer som
besvaras med hög noggrannhet än många och därmed resurskrävande indikatorer där
insamlade data håller låg kvalitet. Modellen sammanfattas i korthet nedan:
Modell för uppföljning per utvärderingsenhet:
1) Eget urval av föreslagna relevanta indikatorer (för utbildnings- respektive
forskningssamverkan)
2) Exakt formulering av utvalda indikatorer
3) Datainsamling där uppföljningen kopplas till lärosätets övriga
kvalitetsutvärderingsprocesser, verksamhetsplanering, verksamhetsberättelser,
årsredovisning och liknande
4) Kompletterande kvalitativa uppföljningar (fallstudier, narrativa beskrivningar,
sakkunniggranskning, vid behov)
5) Cykliskt återkommande uppföljning med samma indikatorer där resultaten redovisas
på den nivå inom lärosätet som är relevant (ämne, institution, fakultet, förvaltning,
lärosäte)

I projektet har även föreslagits att ett IT-baserat verktyg (e.g. en mobil-app/datorapp)
används för att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt periodiskt kunna samla in och
presentera indikatordata från utvärderingsenheterna. Ett sådant verktyg är under utveckling
på Mittuniversitetet och kommer i förlängningen av detta projekt förhoppningsvis att kunna
presenteras och erbjudas till de lärosäten som är intresserade av att samla in uppgifter
digitalt.
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Risker med indikatoruppföljning
Återkommande i dialogen med forskare/lärare är en oro för att samverkan blir ytterligare ett
område som skall utvärderas vid sidan av utbildning och forskning och att detta helst bör
integreras med uppföljningar av övriga kärnverksamheter. Samtidigt menar flera forskare att
uppföljning/utvärdering av samverkan med indikatorer kan vara ett viktigt instrument för att
planera, utveckla och kvalitetsutveckla samverkansarbetet. Det ska dock ske inom
ämnet/institutionen i kvalitetsutvecklingssyfte och inte lärosätesövergripande eller för
jämförelser mellan lärosäten eller olika miljöer inom och/eller mellan lärosäten. De flesta
menar också att utvärdering av samverkan inte ska utgöra ett enskilt område för
resurstilldelning utan i så fall möjligen vara integrerat i utvärdering av utbildning och
forskning.
Vidare uttrycks en oro över att indikatorer främst mäter kvantitativa mått och därför inte
påvisar kvalitet i samverkan eller genomslag (Impact) i samhället. Indikatorer, menar man,
kan dock visa på graden av pågående/genomförda samverkansaktiviteter inom olika delar av
lärosätet och indirekt visa vilka miljöer som är engagerade i samverkan för tillfället och över
tid (visst mått på kvalitet). Önskvärt vore dock, menar många, att uppföljning med indikatorer
kompletteras med mer kvalitativa metoder som visar på samverkanseffekter i samhället samt
samverkans betydelse för kvalitet i utbildning och forskning vid lärosätet. Det framgår också
att den exakta formuleringen av varje indikator är mycket viktig (bör beskrivas och motiveras)
för att det ska vara helt tydligt vilka data som efterfrågas och hur resultaten används.
En utbyggd studie skulle eventuellt kunna påvisa och precisera förekomsten av ytterligare
skillnader mellan ämnen vad gäller specifika indikatorer, men troligen inte tillföra kunskap
kring användningen av indikatorer för uppföljning av samverkan särskilt mycket.
Generellt redovisar forskare/lärare i studien en tydlig tveksamhet till att utvärdera samverkan
vid sidan av utvärderingar av forskning och utbildning, och särskilt om detta ska ske enbart
med kvantitativa/semi-kvalitativa indikatorer. Syftet måste i så fall vara mycket tydligt. Annars
finns risken att för stor tilltro till indikatorsanvändningen kan komma att negativt styra
innehållet i utbildning och forskning. Vidare finns också viss risk att samverkan inte påvisar
de kvalitetshöjande aspekterna kopplat till utbildning och forskning och att det på ett alltför
instrumentellt sätt beskriver en ensidig bild av vad samverkan innebär för de svenska
lärosätenas utbildnings- och forskningskvalitet. Det finns också viss risk att de
grundläggande förutsättningarna för samverkansarbetet inte tydliggörs tillräckligt genom en
alltför ensidig användning av kvantitativa indikatorer samt att frågan om hur resultaten ska
användas inte besvaras tydligt.
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Samtidigt efterfrågas instrument/metoder för att planera, organisera och utveckla samverkan
och där uppföljning med indikatorer, av flera deltagande lärare/forskare, bedöms kunna
utgöra en del av ett sådant kvalitetsutvecklingsarbete.

Process- och resultatindikatorer
Utifrån att fallstudier allmänt anses var det säkraste sättet att bedöma och värdera och
samverkan och samhälleligt genomslag, är det viktigt att indikatorer som används i
förenklade uppföljningar av samverkan kan relateras till mer kvalitativa och generella
iakttagelser som har gjorts i fallstudier. I studien har vi både inhämtat synpunkter på en given
uppsättning av indikatorer och genomfört intervjuer med företrädare för att belysa de
kvalitativa aspekterna.
Bland de indikatorer som diskuterats förekommer både sådana som är relaterade till
förutsättningar och process för samverkan, och sådana som är relaterade till resultatet av
samverkan. Det finns anledning att inkludera båda dessa typer av indikatorer i systematisk
utveckling av samverkansförmåga. Användning av indikatorer enbart för resultat riskerar att
fånga in framgångsrik samverkan som är resultat av andra faktorer, snarare än systematisk
uppbyggd samverkansförmåga. Användning av enbart indikatorer för process, å andra sidan,
riskerar att identifiera och utveckla arbetssätt som inte tydligt kan kopplas till resultat. De
generella indikatorer som identifierats i föreliggande studie innefattar indikatorer av både
resultat- och processkaraktär. I tabell 1 nedan förslås en uppdelning i dessa kategorier, även
om gränsdragningen inte alla gånger är självklar.
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Tabell 1
Generella indikatorer - Utbildning på grund- och avancerad nivå
Gästföreläsningar från personer i externa organisationer (antal)
Antal/andel godkända examensarbeten (C/D-uppsatser) med extern uppdragsgivare

Antal kurser där verklighetsbaserade ”case” ingår i undervisning
Antal adjungerad undervisande personal (personer och årsverken)
Externt mentorskap i utbildningen: Antal studenter med extern mentor
Antal kurser som ges som uppdragsutbildning
Antal (unika) klienter för vilka lärosätet genomfört uppdragsutbildning
Generella indikatorer - Forskning och forskarutbildning
Antal handledare anställda utanför akademin
Antal externt anställda doktorander (antal/årsverken)
Antal forskningsansökningar med icke-akademisk part
Samverkansforskning (extern finansiering in-kind eller bidrag/uppdrag från icke-akademisk part)
Annan externfinansiering (bidrag), med aktiv medverkan från extern part (exkluderar
inomvetenskapliga projekt)
Antal sampubliceringar (peer-review)
Antal sampubliceringar (andra typer av publikationer)
Extern användning av databaser/utrustning/forskningsinfrastruktur/samlingar (tid)
Mobilitet (forskare), anställning hos externa parter (antal och tid)
Antal deltaganden i (externa) praktikerkonferens/seminarier
Antal föreläsningar hos icke-akademisk part
Antal konsultuppdrag hos externa aktörer
Antal ledamöter i externa parters styrelser (akademisk personal)
Antal deltaganden i internationella och nationella arbetsgrupper och organisationer
Antal deltaganden i publika evenemang
Antal deltaganden i media/debatter
Samverkan som gett upphov till återkommande/förnyad samverkan (antal aktiviteter/projekt)
Hållbarhetsindikatorer
Områdesspecifika indikatorer (utbildning och forskning/forskarutbildning)
IPR och spinoffs (Medicin, Teknik)
Kunskapsöverföring/kompetensutveckling (Medicin)
Studentpraktik externt (hälsa, vård, välfärd)
Internationella utbyten/samverkan (hälsa, vård, välfärd)
Utveckling av samverkan över tid (teknik, men ev ekvivalent med generella samverkan som leder
till mer samverkan)
Akademins medverkan i externa parters utbildning (teknik)
Konferensaktivitet, inbjudan (teknik)
Samproduktion av föreställningar (humaniora)
Poulärvetenskapliga föreläsningar (humaniora)
Samverkan genom kulturbärare (humaniora
Samverkan genom rådgivning (Samhällsvetenskap, juridik)
Deltagande i samhällsdebatt (Samhällsvetenskap, juridik)
Uppdragsforskning (Samhällsvetenskap)
Gemensamt anordnande av kurser (Ekonomi)
Samverkan som leder till nya arbetssätt (Ekonomi)
Extern synlighet i media (Ekonomi)
Adjungerade lärare (lärarutbildning)

Karaktär; kommentar
Process
Både process
(genomförda) och
resultat (godkända)
Process
Process
Process
Både process och resultat
Både process och resultat

Process
Både process och resultat
Process
Process
Process
Resultat
Resultat
Process
Process
Process
Process
Process
Process
Resultat
Resultat
Både process och resultat

Resultat
Resultat
Process
Process
Resultat
Process
Både process och resultat
Process
Process
Process
Process
Process
Process
Process
Resultat
Resultat
Process

I en kombination av indikatorer för resultat och process för uppföljning av samverkan är det
också angeläget att indikatorerna för process kan relateras till kända goda försättningar, eller
hinder, för samverkan. I de intervjuer som genomförts har vi därför inkluderat även mer
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kvalitativa frågor kring framgångsfaktorer och hinder för samverkan. I tabell 2 nedan föreslås
hur de generella indikatorer som vi bedömer har inslag av process, kan kopplas till de
generella framgångsfaktorer som identifierats. De rutor som nedan delgetts färgen gul (GU)
markerar bedömningen att viss koppling finns, medan de rutor som delgetts färgen grön
(GR) indikerar en stark koppling.
Tabell 2

GU

Forskning och forskarutbildning
Antal handledare anställda utanför akademin
Antal externt anställda doktorander
Antal forskningsansökningar med icke-akademisk part
Samverkansforskning (extern finansiering in-kind eller
bidrag/uppdrag från icke-akademisk part)
Annan externfinansiering (bidrag), med aktiv
medverkan från extern part (exkluderar
inomvetenskapliga projekt)
Extern användning av
databaser/utrustning/forskningsinfrastruktur/samlinga
r (tid)
Mobilitet (forskare), anställning hos externa parter
(antal och tid)
Antal deltaganden i (externa)
praktikerkonferens/seminarier
Antal föreläsningar hos icke-akademisk part
Antal konsultuppdrag hos externa aktörer
Antal ledamöter i externa parters styrelser
Antal deltaganden i internationella och nationella
arbetsgrupper och organisationer
Samverkan som gett upphov till
återkommande/förnyad samverkan (antal
aktiviteter/projekt)
Hållbarhetsindikatorer

GU

GU
GU
GR
GR
GR

GU

GU
GU
GU
GU
GR
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Kommunicerb
arhet

GU

Finansiering

GU

Olika
kompetenser

GU

Långsiktig-et

Engagemang

Tydliga
strukturer

Gemensam
målbild

Tillit och
förtroende

Gästföreläsningar från personer i externa
organisationer (antal)
Antal/andel godkända examensarbeten (C/Duppsatser) med extern uppdragsgivare
Antal kurser där verklighetsbaserade ”case” ingår i
undervisning
Antal adjungerad undervisande personal (personer och
årsverken)
Externt mentorskap i utbildningen: Antal studenter
med extern mentor
Antal kurser som ges som uppdragsutbildning
Antal (unika) klienter för vilka lärosätet genomfört
uppdragsutbildning

Personliga
relationer

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Flera av de svårigheter som identifierats i intervjuerna är ekvivalenta med avsaknad av en
framgångsfaktor. Specifika svårigheter som framförts, och som inte är ekvivalenta med
avsaknad av framgångsfaktor, rör tillgång till tid för arbetsinsatser, olika tidsskalor i
samverkanspartners verksamhet, rigid redovisningskultur i akademin samt olika syn på etik
och moral. Tillgång till tid för arbetsinsatser har viss koppling till finansiering, men i övrigt kan
studien inte identifiera någon ytterligare koppling mellan indikatorerna och dessa svårigheter.
Från tabell 2 framgår att ett antal indikatorer bedöms kunna relateras till
framgångsfaktorerna; nämligen personliga relationer, förtroende och tillit, engagemang,
långsiktighet och finansiering. Däremot har studien inte kunnat associera någon av de
generella indikatorerna till framgångsfaktorerna avseende gemensam målbild, tydliga
strukturer, olika kompetenser och kommunicerbarhet.
Kontinuerlig uppföljning av samverkan baserad på indikatorer kan belysa resultat genom
inkludering av lämpligt urval resultatindikatorer, och en del av de identifierade
framgångsfaktorerna genom lämpligt urval av processindikatorer. En del viktiga
framgångsfaktorer och svårigheter kan dock vara svåra att fånga med indikatorer och
därmed svåra att inkludera i den kontinuerliga uppföljningen. Det är därför viktigt att
återkommande granskning av samverkan i utbildning och forskning, belyser de
framgångsfaktorer och svårigheter som är svåra att fånga i den kontinuerliga uppföljning som
görs med hjälp av indikatorer.

Ämnesspecifika indikatorer
I den uppsättning indikatorer som undersöktes fanns en mindre del som bara ansågs
intressanta i något eller några av de ämnesområdena. Inom Hälsa, vård och välfärd
tillkommer studentpraktik externt, och internationella utbyten. Vi bedömer att extern
studentpraktik kan relateras till framgångsfaktorn engagemang, men det är svårare att finna
en tydlig association av internationella utbyten till någon framgångsfaktor. Inom
teknikområdet lyfts medverkan i externa parters utbildning och konferensaktivitet fram
särskilt. Vi bedömer att medverkan i utbildning relaterar till tillit och förtroende, medan
konferensaktivitet som processindikator närmast relaterar till framgångsfaktorn personliga
relationer. Indikatorer specifika för humaniora är samproduktion av föreställningar,
populärvetenskapliga föreställningar och samverkan genom kulturbärare. För dessa
bedömer vi att engagemang är den närmaste framgångsfaktorn. I både samhällsvetenskap
och juridik har deltagande i samhällsdebatt och samverkan genom rådgivning nämnts som
indikatorer. Medverkan i samhällsdebatt är inte uppenbart kopplat till någon framgångsfaktor,
medan vi bedömer att samverkan genom rådgivning har samband med framgångsfaktorn tillit
och förtroende. Det gäller även uppdragsforskning, som bara har lyfts inom
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samhällsvetenskap. Ekonomiområdet lyfter som processindikator fram gemensamt
anordnade av kurser, som även finns i teknikområdet i lite annorlunda formulering. I båda
fallen ser vi koppling till tillit och förtroende. Adjungerade lärare och adjungerade kliniska
tjänster för lärare/vårdpersonal, slutligen, är specifikt för lärarutbildning respektive området
hälsa, vård och omsorg i denna studie. Här bedömer vi att gemensam målbild är den
närmaste liggande framgångsfaktorn.

Relation till andra studier
I en studie från det engelska HEFCE (Wilsdon et al., 2015) dras slutsatsen att indikatorer inte
kan ersätta fallstudier som underlag för utvärdering av samverkan. Man rekommenderar
djupare analys av fallstudierna i REF14 för utveckling av riktlinjer för användning av
indikatorer i kommande fallstudier för utvärdering av samverkan. Australian Research
Council genomförde 2018 - 2019 en nationell utvärdering av samverkan och genomslag
(Engagement and Impact - EI) som bygger på fallstudier, men där man även inkluderat
indikatorer som komplement i den delen av utvärdering som var inriktad på samverkan
(engagement). Indikatorer för genomslag (impact) ingick inte. En pilotstudie genomfördes
avseende utvärdering av indikatorer, inom ramen för vilken man kom fram till ett antal som
bedömdes som obligatoriska för att belysa samverkan. De handlade om finansiering från
externa samarbetspartners, forskningsfinansiering och intäkter genererade från
kommersialisering av forskning.
Utöver dessa föreslogs ytterligare antal möjliga faktorer som användbara vid utvärdering,
vilka bland annat inkluderade samförfattade publikationer, beviljade patent och extern parts
medverkan i handledning.
Finansieringsindikatorerna här är uppenbart relaterade till framgångsfaktorn finansiering,
medan inkomst från kommersialisering inte är tillämpbart på svenska lärosäten som verkar
under andra förutsättningar än de australiska när det gäller IPR-frågor. Medverkan i
handledning har bäring på förtroende och engagemang. Samförfattade publikationer och
patent har karaktär av resultatindikatorer. Samförfattade publikationer ingår bland
föreliggande studies generella resultatindikatorer, medan patent och IPR är specifika för
teknik- och medicinområdena. Indikatorn Citeringar av vetenskaplig publicering i beviljade
patent i EI var ägnad åt att belysa kopplingen mellan tillämpbarhet och vetenskaplig höjd,
och har karaktären av resultatindikator.

I det nederländska Standard Evaluation Protocol (SEP 2015 - 2021) ingår Relevance to
Society som utvärderingsgrund. Som underlag används självvärdering, kompletterad med
indikatorer som väljs av den enhet som utvärderas. I instruktionerna finns förslag på
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indikatorer, där de flesta återfinns bland dem som undersökts i den här studien. I en
publikation från projektet Evaluating Research in Context (ERiC), visas förslag på indikatorer
inom olika forskningsområden, som en del av utvärderingsprocessen (Muhonen et al. 2020).
Grunden för dess förslag är begreppet produktiva interaktioner, som förutsätter att det finns
kommunikationskanaler mellan forskare och intressenter. Produktiva interaktioner kan ta
olika former beroende på forskningsområde. Detta material innehåller dock inte någon
korrelation mellan indikatorer och kvalitativa bedömningar utifrån fallstudier. Även om
fallstudier är resurskrävande som utvärderingsmetod utgör de grunden för utvärdering av
samverkan och genomslag i tre genomarbetade och etablerade utvärderingsmodeller (REF,
EI och SEP), som nog får anses representera state-of-the-art vid utvärdering av samverkan. I
EI-modellen och SEP-modellen ingår indikatorer som komplement till fallstudier som
underlag för utvärdering. När dessa modeller nu används byggs det upp ett omfattande
material av både kvalitativa data och indikatorer, vilken skulle kunna möjliggöra
undersökningar av koppling mellan kvalitativ belysning av samverkan och indikatorer utifrån
betydlig större underlag.

Slutord
Sammanfattningsvis visar studien att utvärdering baserad på indikatorer har potential att
belysa en del, men inte alla, framgångsfaktorer som identifierats i den kvalitativa delen av
studien. Det gäller framgångsfaktorerna personliga relationer, tillit och förtroende,
engagemang, långsiktighet och finansiering. Däremot ser vi inte kopplingen av undersökta
indikatorer som är generella till framgångsfaktorerna gemensam målbild, tydliga strukturer,
olika kompetenser, eller kommunicerbarhet. Vi bedömer ändå att en kombination av
resultatindikatorer och processindikatorer kan vara användbar för en kontinuerlig uppföljning
av samverkan vid ett lärosäte, med syfte att följa utvecklingen och ge återkoppling på
åtgärder avsedda att stärka samverkansförmågan. Vi bedömer däremot inte att
indikatorbaserad utvärdering av samverkan är lämplig att använda för jämförelser, vare sig
mellan lärosäten eller internt inom ett lärosäte. Om indikatorbaserad utvärdering görs bör
den inte heller vara kopplad till incitament.
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Bilagor 1-9
Bilaga 1, Projektansökan UtvInd

Utveckling av indikatorer för uppföljning av samverkan (UtvInd)
1. Projektets bakgrund och mervärde
Samverkan med det omgivande samhället är en viktig uppgift för universitet och högskolor.
Genom god samverkan utvecklas ny kunskap som bidrar till samhällsutvecklingen samtidigt
som ömsesidigt kunskapsutbyte driver utveckling och kvalitet inom utbildning och forskning.
För att framgångsrikt kunna planera, genomföra, utveckla samt styra samverkansarbetet vid
lärosäten är det därför viktigt att instrument för uppföljning och värdering av
samverkansprocesser och samverkansaktiviteter finns tillgängliga. Att mäta kvalitet och
prestation i samverkan har visat sig vara komplicerat på grund av det stora antalet och ofta
svårstuderade variabler (1). Trots att många länder arbetar med utveckling av
kriterier/indikatorer (2) för att kunna värdera samverkan mellan akademi och samhälle finns
ännu inga vedertagna universalmodeller som enkelt låter sig användas för en ändamålsenlig
och systematisk uppföljning av samverkansprestationer och samverkansförmåga vid svenska
lärosäten. Behovet av en uppföljningsmodell med relevanta, ändamålsenliga och väl
förankrade indikatorer är därför stort.
Projektet avser att utgöra en direkt vidareutveckling av de erfarenheter som erhölls genom
deltagande i Vinnovas utlysningar Pilot 1 och 2. I pilotprojekten redovisade och utvecklade
lärosätena sina samverkansstrategier och påbörjade utvecklingen av värderingsmodeller för
samverkansaktiviteter och samverkansresultat. Få lärosäten hann dock utveckla en
genomarbetad modell för uppföljning av samverkan under projekttiden, och antalet
samverkansaktiviteter som lärosätena studerade var relativt få. Även om utveckling av
indikatorer ingick i pilot 2 utgjordes resultaten till en stor del av deskriptiva redovisningar av
samverkansaktiviteter och resultat snarare än mått baserade på kriterier och indikatorer (3).
Det föreslagna projektet syftar således till att, med utgångspunkt från lärdomarna i pilot 1 och
2, vidareutveckla och testa konkreta modeller för lärosätesintern uppföljning av samverkan
baserade på set av noggrant utvalda indikatorer anpassade till såväl lärosätenas kontext och
unika profiler liksom de olika fakultetsområdena samt undersöka och lämna förslag på
användbara generella indikatorer. Ambitionen är att skapa en modell för
uppföljning/värdering av både kontextberoende samverkansprocesser/aktiviteter men också
mer övergripande samverkansprocesser av strategisk art. Vidare, syftar modellen till att
möjliggöra identifiering av samverkan som inte alltid fångas upp av lärosätenas ordinarie
administrativa system.
Samverkan kan vid olika lärosäten se väldigt olika ut och förekommer i näst intill oräkneliga
former beroende på ämnesområde, innehåll och syfte. En modell/system för
uppföljning/värdering av samverkan måste därför med både bredd och djup kunna fånga upp
resultat och effekter i denna rika flora av aktiviteter. Traditionella modeller och indikatorer
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för värdering av samverkan och som fokuserar alltför snävt på immateriella rättigheter,
ekonomiska nyckeltal, tillgång till näringslivsfinansiering och liknande är därför ofta
missvisande och otillräckliga.
Det är därför angeläget att en transparent, rättvis – inte minst i jämställdhetshänseende,
resurseffektiv och kvalitetsdrivande uppföljningsmodell utvecklas som bygger på metoder och
kriterier som tar hänsyn till, och går att anpassa för, dels lärosätenas stora olikheter avseende
ämnesinriktning och samverkansmönster och dels den mångfald av olika
samverkansaktiviteter som förekommer. Det föreslagna projektet fokuserar huvudsakligen på
intern kvalitetsutveckling av lärosätenas samverkansförmåga men kommer att bedrivas i nära
samarbete med framförallt SKÖN-projektet (Tema 3) som i huvudsak inriktar sig på extern
uppföljning och bedömning av prestationer och kvalitet i samverkan på lärosätesnivå.
Det är förhoppningen att resultatet av detta projekt (och associerade projekt såsom SKÖN)
också kan lämna bidrag till såväl Vinnovas föreslagna modell som till utredningen om ett nytt
resurstilldelningssystem (Dir 2017:46 ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten”).
2. Projektbeskrivning
Med syfte att vidareutveckla och kvalitetssäkra lärosätenas samverkansförmåga avser detta
projekt att utveckla indikatorbaserade modeller/verktyg och kunskap för uppföljning av
samverkansprocesser och samverkansaktiviteter. Ambitionen är att möjliggöra en mer
systematisk utveckling av samverkansmål och samverkansprocesser i nära koppling till
lärosätenas verksamhetscykel och strategiska planer. Såväl kvantitativa som kvalitativa mått
och indikatorer kommer att ingå i modellerna och utvecklingen av förståelse och kunskap
kring samverkansprocesser och deras resultat är essentiell för projektet. I modellen kommer
även metodik och kriterier för uppföljning av samverkansresultat hos samverkansparter
utvecklas och prövas. Projektet avser inte att ta fram metoder för att mäta samhällspåverkan
(långtidseffekter/impact) då detta område täcks in av projektet SKÖN.
Tillsammans med modeller för uppföljning och värdering av samverkansprocesser och
prestationer avser projektet att även studera och beskriva hur ett väl genomtänkt arbete med
samverkansprocesser kan stärka förutsättningarna för att nå uppsatta effektmål (såväl större
samhällspåverkan som starkare utveckling av den egna kärnverksamheten) genom att
systematiskt använda metoder/strategier tidigt i och under den pågående samverkansprocessen
för att öka de framtida samverkanseffekterna - så kallade pathways to impact.
I projektet deltar följande 6 lärosäten: Högskolan Dalarna (DU), Lunds universitet (LU),
Mittuniversitetet (MIUN), Karlstad universitet (KaU), Röda Korsets Högskola (RKH),
Södertörns högskola (SH). De deltagande lärosätena representerar tillsammans de
huvudsakliga fakultets-/verksamhetsområdena samtidigt som de var för sig uppvisar stora
olikheter vad gäller ämnesprofiler, kontext, storlek och ålder vilket är av stor betydelse för
utvecklingen av en uppföljningsmodell som ska vara användbar vid samtliga lärosäten.
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Indikatorutveckling inom lärosätena
De deltagande lärosätena har i dialog enats om att utvecklingen av en indikatorbaserad modell
för värdering av samverkan måste utgå ifrån lärosätenas individuella förutsättningar,
ämnesprofiler och verksamhetsområden (även om projektet också kommer att studera, pröva
och utvärdera mer generella indikatorer). För att täcka in de huvudsakliga fakultets-/
verksamhetsområdena avser därför projektet att ta fram en mångfald av ändamålsenliga
gemensamma, verksamhetsförankrade och områdesanpassade indikatorer fördelade på 10
områden. Områdena är i första hand valda utifrån fakultetsindelningen men ekonomi,
lärarutbildning, konstnärliga områden, juridik och polisutbildning studeras separat då dessa
områden kan vara av särskilt intresse för indikatorutveckling. Polisutbildningen, som är en
uppdragsutbildning, är också ett exempel på en professionsutbildning som bedrivs i stor
volym. Områdena belyser även olika typer av samverkansparter (näringsliv, offentlig sektor,
civilsamhälle). Det är av central betydelse att indikatorerna utvecklas i nära samarbete med
fakulteterna (alla relevanta nivåer i kärnverksamheten samt ledningar), liksom med
studenterna i förekommande fall, för att uppnå en god förankring och legitimitet. Inom varje
område ska 5-10 samverkansprocesser/aktiviteter utgöra basen för fallstudier från vilka
indikatorer kan utvecklas. Dessa väljs för att täcka både utbildnings- och
forskningssamverkan, belysa olika samverkansformer, ge en jämn könsfördelning och
möjlighet att förebygga eventuell genusbias i arbetet med att utveckla indikatorer. En
utgångspunkt för val av de samverkansprocesser som ska vara basen för fallstudier kan vara
de goda exempel som lärosätena redovisade i pilot 1 och 2. Baserat på de deltagande
lärosätenas profil fördelas utvecklingsarbetet enligt följande (tabell 1):
Fakultets-/verksamhetsområde
Medicin, hälsa, vård, välfärd
Teknik
Naturvetenskaper
Humaniora
Samhällsvetenskaper
Ekonomi
Lärarutbildning
Konstnärliga områden
Juridik
Polisutbildning (uppdrag)

Ansvariga lärosäten
LU, RKH, DU, KaU
LU, SH, DU, MIUN KaU
LU, KaU
LU, SH, DU, MIUN, KaU
LU, SH, DU, MIUN, KaU
LU, SH, DU, MIUN, KaU
LU, SH, DU, MIUN, KaU
LU, KaU
LU
SH

(De deltagande lärosätenas insatser i arbetspaket 2 och 3 står i proportion till antalet områden man deltar i)

Sammanlagt kommer således 50-100 samverkansaktiviteter/fallstudier utgöra den empiriska
grunden för utvecklingen av i synnerhet områdesanpassade set av indikatorer samtidigt som
utvärderingen av dessa även förväntas påvisa och kunna reduceras till ett antal breda och mer
generella indikatorer/kriterier som kan användas av flera lärosäten oavsett förutsättningar och
ämnesprofiler. Dessa indikatorer kan exempelvis ge mått på samverkansengagemang från
lednings- och stödfunktioner på olika nivåer, strategier i styrdokument, incitamentsstrukturer,
resursfördelning, strategiska partnerskap, relationsbyggande och liknande (vilket anknyter till
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andra deltagande projekt såsom tema 2, 3, 6 och 7). Indikatorer ska även ha anknytning till
mål för samverkan i lärosätenas strategiska planer.
Tillsammans med erfarenheterna från Vinnovas Pilot 1 och 2 förväntas projektet framförallt
resultera i etablerandet av en flexibel modell för uppföljning/värdering av
samverkansprocesser och samverkansresultat i vilken olika batterier av lämpliga
kriterier/indikatorer anpassade för lärosätenas huvudsakliga verksamhetsområden nyttjas för
bästa utvärderingsresultat inom respektive område. Projektet har, till skillnad från SKÖNprojektet, ett tydligt fokus på intern kvalitetsutveckling av lärosätenas samverkansförmåga
och de kriterier/indikatorer som ska utvecklas och prövas riktar sig huvudsakligen mot en
mångfald men enskilda samverkansprocesser. Syftet är alltså inte att ta fram indikatorer för att
kunna jämföra lärosätenas prestationer med varandra.
Indikatorutveckling i dialog med samverkansparter
Samverkan är en ömsesidig process och det är därför av stor betydelse att utvecklingen av
kriterier och indikatorer sker i nära dialog med samverkansparter. Med utgångspunkt ifrån de
samverkansaktiviteter/fallstudier som ligger till grund för den områdesspecifika
indikatorutvecklingen (se ovan) avser projektet därför att även studera och pröva enklare
modeller och kriterier/indikatorer för en samverkanspartsvärdering. Indikatorer som är
betydelsefulla för samverkansparter kan, vid sidan av att ge mått på samverkansresultatet i
den externa organisationen, ge viktig kunskap om kriterier som lärosätet bör bygga in tidigt i
samverkansprocessen för att underlätta och förstärka framtida resultat och effekter.
Systerprojektet SPETS (tema 6) som fokuserar på utvecklingen av strategiska partnerskap
blir, under detta moment, en viktig dialogpartner och några av lärosätena i detta projekt
medverkar även i tema 6.
Kriterier för ökat genomslag i samverkan (Impact)
I nära koppling till utvecklingen av en indikatorbaserad modell för uppföljning av
samverkansprocesser och samverkansaktiviteter avser projektet även att undersöka och föreslå
metoder för att öka möjligheterna att uppnå större genomslag i samverkansprojekt (större
samhällspåverkan/långtidseffekter) genom nyttjande av särskilda kriterier som förstärker
samverkanseffekterna/resultaten. Denna metodik används bland annat av
forskningsfinansiärer i Storbritannien (4) under begreppet ”Pathways to impact” och syftar till
att säkerställa att väl genomtänkta strategier för samhällspåverkan/engagemang finns
inbyggda i forskningsprojekten redan från början (vid ansökan). Typiska exempel på kriterier
som ska uppfyllas/besvaras för säkerställa samhällspåverkan är: Vem/vilka kan dra nytta av
projektet? Hur kommer de att dra nytta av projektet? Hur bemannas/bedrivs projektet för att
professionalisera kunskapsutbytet? Hur sker utbyte av personal, kunskap och lärande i
projektet? Hur skall immateriella rättigheter hanteras i projektet?
På liknande sätt avser detta projekt att undersöka och föreslå lämpliga kriterier för
samverkansprojekt som, om de byggs in tidigt processen, ger bästa möjliga förutsättningar för
att nå önskade resultat och effekter hos såväl akademin som samverkande externa
parter/samhälle. Detta är viktigt inte minst ur ett jämställdhets- och rättviseperspektiv.
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Marginaliserade och/eller svaga gruppers intressen, liksom samhällspåverkan som tar hänsyn
till deras intressen, är ett rikt område för studier av impact, men det förblir osynligt inom mer
traditionella uppföljningar med hjälp av indikatorer. Kriterier/indikatorer för
samverkansprocesser överlappar delvis med kriterier för att stärka samverkanseffekter vilket
gör att dessa två områden med fördel studeras parallellt. Genom detta utvecklar projektet dels
kriterier/indikatorer för användning vid uppföljning/värdering av pågående/genomförda
samverkansprocesser och aktiviteter men även kriterier som kan användas för att höja
kvaliteten på samverkansprojekt i tidigt skede. Den utvecklade modellen för uppföljning av
samverkan får därmed ett bredare användningsområde och kan bättre bidra till att utveckla
planering och styrning av samverkansaktiviteter.

2.1 Projektets potential
Projektet förväntas resultera i:
•

Gemensam utveckling och etablering av en modell för uppföljning/värdering av
samverkansprocesser och samverkansaktiviteter baserad på kriterier och indikatorer
som möjliggör värdering av såväl områdesspecifika/kontextberoende som mer
övergripande/generella samverkansprocesser. Modellen ska kunna användas av
lärosäten för uppföljning, styrning och kvalitetsutveckling av samverkan.

•

God förankring av, och acceptans för, framtagna kriterier och indikatorer hos
lärosätesledningar, kärnverksamhet och samverkansparter.

•

Förslag till metodik/kriterier för planering/organisering av den tidiga
samverkansprocessen i syfte att förstärka de önskade samverkanseffekterna/resultaten.

•

Lärande för vart och ett av de deltagande lärosätena som utvecklar fördjupade
kunskaper om, verktyg för, och empiriska färdigheter, avseende uppföljning/värdering
och kvalitetsutveckling av samverkansprocesser och samverkansaktiviteter som kan
knytas till verksamhetscykeln och lärosätenas strategiska utveckling av sina respektive
roller och profiler.

•

Horisontellt lärande och erfarenhetsutbyte mellan de deltagande lärosätena vilket
säkerställer modellens kvalitet avseende bredd, djup och användbarhet (best practice).

•

Informationsspridning/erfarenhetsutbyten genom seminarier, workshops, rapporter,
fokusgrupper mm möjliggör för övriga lärosäten att implementera modellen i sina
verksamheter. Projektets resultat ska även kommuniceras inom sektorsorganen
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KLOSSnet, Unilink, SNITTS och till andra relevanta intressenter såsom t ex den
pågående styr- och resurstilldelningsutredningen (Dir 2017:46) samt SUHF:s
expertgrupp för samverkan.
•

Synergieffekter genom ett kontinuerligt och reciprokt erfarenhetsutbyte under
projekttiden med övriga och nära associerade projekt inom utlysningen. För detta
projekt är i synnerhet samverkan med projekt nr 3 viktig men även projekt 2, 6 och 7
är av stor relevans.

2.2 Projektets genomförande
Projektet avses att genomföras under perioden 1 oktober 2017 – 30 september 2020 (3 år).
Södertörns högskola leder och koordinerar projektet med stöd av en kärngrupp bestående av
representanter från Mittuniversitetet och Karlstads universitet. Samtliga deltagande lärosäten
ansvarar för framtagande av kriterier/indikatorer och prövning av modellen på utvalda
samverkansprojekt inom de verksamhetsområden som beskrivits i avsnitt 2 ovan. Projektet
planeras att genomföras i följande arbetspaket:
Arbetspaket
WP 1, Projektledning och koordinering (okt 2017-sept 2020, 36
månader). Kostnad för WP 1 = 1890 kkr

Deltagare
Ansvarig

Planering, ansvarsfördelning, styrning, uppföljning och administration av projektet:
Projektledning (SH, 40 % tjänst i 36 mån) = 1050 tkr
Kärngrupp (SH, KaU, MIUN)
Fysiska projektmöten:
- Kärngruppen ett möte per termin 2017-2020 med start okt 2017
- Samtliga deltagande lärosäten en gång per år 2017-2020
- Övriga projekt- och planerings-/uppföljningsmöten utförs digitalt/på
distans
Personalkostnader för 6 deltagande lärosäten (6 x 10 % tjänst vardera) = 840 tkr

Deltagare:

Södertörns högskola
Högskolan Dalarna,
Lunds universitet,
Mittuniversitetet,
Karlstad universitet,
Röda Korsets högskola,
Södertörns högskola

Resultat: Garantera att den slutliga uppföljningsmodellen bygger på gemensamt
utvecklade indikatorer och erfarenheter (syntes) och inte endast utgör summan av
de individuellt uppnådda resultaten.

WP 2, Identifiering av samverkansprocesser/aktiviteter samt
gemensam utveckling av grundläggande indikatorer (okt 2017-jun
2018, 9 månader). Kostnad för WP 2 = 1320 kkr

Ansvarig

Framtagning av grundläggande uppföljningsmodell med kvantitativa och kvalitativa
indikatorer:

Deltagare

Lärosätena grupperar sig efter områdesindelningen (se tabell 1). För varje område (10
st) utses ett ansvarigt lärosäte (utses vid projektmöte i okt 2017) som koordinerar det
gemensamma arbetet i WP 2 och WP 3.
Samverkansprojekt för fallstudier identifieras områdesvis (ca 5-10 projekt/område).
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Gemensamt enligt
verksamhetsområdena i
tabell 1 – Södertörns
högskola koordinerar
Högskolan dalarna,
Lunds universitet,
Mittuniversitetet,
Karlstad universitet,
Röda Korsets högskola,
Södertörns högskola,

Indikatorer utvecklas i nära samarbete med projektens forskare, lärare,
institutionsledningar, fakulteter, UoH-ledningar, berörda delar av förvaltningar,
relevanta samverkansparter samt studenter.
Gemensam sammanställning av områdesindikatorer samt även reduktion av dessa för
Framtagning av färre och mer generella indikatorer.
En inventering och sammanställning av nationella/internationella erfarenheter kring
indikatorer utförs parallellt med ovanstående.
Kostnad för projektdeltagare fördelas i proportion till antalet områden respektive
lärosäte deltar i (se tabell 1) = 420 tkr
Kostnad för medverkande forskare och lärare och övrig personal
(50-100/projekt) = 900 tkr
Resultat: En väl förankrad grundläggande modell med områdesspecifika och
generella indikatorer som är färdig att pröva på skarpa samverkansprojekt.

WP 3, Testning av modellen på skarpa samverkansprojekt,
vidareutveckling av indikatorer (jul 2018-jun 2019, 12 månader).
Kostnad för WP 3 = 1760 kkr

Ansvarig

Utprovning/testning av indikatormodellen på pågående eller nyligen avslutade
samverkansprojekt (50-100 projekt) inom de 10 verksamhetsområdena i nära
samarbete med projektens forskare och lärare samt samverkansparter.

Deltagare:

Utprovning/testning av indikatorer görs mot nya projekt som inte ingått i underlaget
för framtagning av indikatorer.

Gemensamt enligt
verksamhetsområdena i
tabell 1 – Södertörns
högskola koordinerar
Högskolan Dalarna,
Lunds universitet,
Mittuniversitetet,
Karlstad universitet,
Röda Korsets högskola,
Södertörns högskola,

Utvärdering och vidareutveckling av indikatorer. Exempel på metod utgör
avstämning av indikatorer mot mer berättelsebaserade utvärderingar baserad på de
deltagande aktörernas erfarenheter (intervjuer). Jämförande studier och
sammanställning av resultat inom och mellan de deltagande lärosätena. Horisontellt
lärande.
Kostnad för projektdeltagare fördelas i proportion till antalet områden respektive
lärosäte deltar i (se tabell 1) = 560 tkr
Kostnad för medverkande forskare, lärare, m fl (50-100 projekt) = 1200 tkr
Resultat: En vidareutvecklad och empiriskt prövad modell för uppföljning av
samverkan.

WP 4, Förankring av modellen på olika nivåer inom de deltagande Ansvarig
lärosätena och erfarenhetsutbyten mellan deltagande lärosäten och Gemensamt- Södertörns
högskola koordinerar
andra associerade projekt (jun 2018-dec 2019, 19 månader).
Kostnad för WP 4 = 780 kkr
Respektive lärosäte genomför ett internt förankringsarbete där projektets/modellens
Deltagare:
utveckling successivt presenteras, analyseras och utvärderas tillsammans med alla
relevanta nivåer/funktioner.
I workshops och uppföljningsmöten för kunskapsdelning utvecklar de deltagande
lärosätena gemensamt modellen (såväl områdesspecifika som mer generella
indikatorer) och delar erfarenheter från förankringsarbetet. I detta ingår även
erfarenhetsutbyten kring hur indikatorer används i lärosätenas styrning och hur detta
kan utvecklas.
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Högskolan Dalarna,
Lunds universitet,
Mittuniversitetet,
Karlstad universitet,
Röda Korsets högskola,
Södertörns högskola,

Projektet ska bedrivas i nära samverkan med andra närliggande projekt (tema 2, 3, 6,
7) och en regelbunden avstämning och ett kontinuerligt kunskapsutbyte med tema 3
(SKÖN) är särskilt viktigt. Projektledningen (SH) medverkar i SKÖN för att
säkerställa erfarenhetsutbyte och koordinationen med SKÖN ger möjlighet till input
från fler stora och breda universitet.
Kostnad för projektdeltagare (6 x 10 % x 19 mån) = 430 tkr
Kostnader för Workshops/Seminarier/Resor/Aktiviteter = 350 tkr
Resultat: En väl förankrad och accepterad uppföljningsmodell inom stora delar av
organisationerna hos de deltagande lärosätena.

WP 5, Utvärdering, analys och fastställande av modellen.
Informationsspridning och kunskapsdelning till övriga lärosäten
och intressenter (jan 2020-sept 2020, 9 månader).
Kostnad för WP 5 = 650 kkr

Ansvarig

Gemensam sammanställning och utvärdering av alla resultat och fastställande av, och
förslag på, uppföljningsmodell.

Deltagare:

Projektets resultat publiceras i en rapport (+ ev. digitala medier).
Erfarenhetsutbyten (workshops) inom och mellan de deltagande lärosätena.

Gemensamt – Södertörns
högskola koordinerar

Högskolan Dalarna,
Lunds universitet,
Mittuniversitetet,
Karlstad universitet,
Röda Korsets högskola,
Södertörns högskola,

Erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning (workshops) med övriga lärosäten och
intressenter utanför akademin samt relevanta sektorsorgan (KLOSSnet, Unilink m fl).
Kunskapsdelning med andra relevanta teman/projekt inom utlysningen.
Avslutande konferens för akademi, samverkansparter och andra avnämare med
intresse för uppföljning av samverkan
Kostnad för projektdeltagare (6 x 10 % x 9 mån) = 200 tkr
Kostnad för Kommunikation/Spridning/Publicering av
rapport/Läraktiviteter/Avslutningskonferens = 450 tkr
Resultat: Förslag på, och brett tillgängliggörande av, en färdigställd
uppföljningsmodell för samverkansprocesser och samverkansresultat.

Totalkostnad för hela projektet: 6400 tkr
1.1 Aktörer/Deltagande lärosäten
Projektet omfattar 6 lärosäten; Högskolan Dalarna, Lunds universitet, Mittuniversitetet,
Karlstads universitet, Röda Korsets Högskola och Södertörns högskola. Samtliga
deltagande lärosäten deltar i utvecklingen och prövningen av uppföljningsmodellen, deltar
aktivt i projektmöten samt vid erfarenhetsutbyten/kunskapsspridning.
Lärosätenas motiv för deltagande och förankring av projektet
Södertörns högskola
En regelbunden och systematisk uppföljning av samverkan, motsvarande regelbundna
uppföljningar av utbildning och forskning, har ännu inte kommit till stånd vid högskolan men
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vore av stor betydelse för lärosätets arbete med verksamhetsstyrning och kvalitetsutveckling.
Avsaknaden av ett väl förankrat uppföljningssystem med ändamålsenliga och rättvisande
indikatorer utgör huvudskälet till att systematiska uppföljningar inte utförs. Genom
deltagande i det här föreslagna projektet möjliggörs såväl utveckling som testning av en
modell med indikatorer (både ämnesspecifika och generella) för uppföljning av samverkan i
nära samarbete med flera andra lärosäten vilket avsevärt stärker modellens relevans och
skapar förutsättningar för omfattande kunskapsutbyte. Projektets kontaktpersoner är
högskolans dekan (ordförande i högskolans strategiska samverkansråd) samt ansvarig för det
centrala samverkansstödet vid förvaltningen. Ledningsfunktioner såsom rektorsråd för
samverkan och institutionernas prefekter, proprefekter och ämnesansvariga kommer (vid
sidan av forskare och lärare) att medverka vid framtagning och testning av indikatorer.
Sammantaget borgar detta för en bred förankring på såväl ledningsnivå som i
kärnverksamheten.
Karlstads universitet
Verksamheten vid Karlstad universitet styrs genom uppdrag till fakulteterna,
verksamhetsdialoger och rapporterande uppföljningar. Indikatorer härledda från universitetets
strategiska plan ingår som underlag i verksamhetsuppföljningen men det finns behov av
utveckling, särskilt indikatorer för samverkan. Detta gäller samverkan inom såväl forskning
som utbildning och är viktigt inte minst för uppföljning och utveckling av utbildningsutbudet.
Projektets förankring vid lärosätet är bred. Kontaktperson är vicerektor med ansvar för
kvalitetsfrågor. Centralt engageras avdelningen för externa relationer, styrgruppen för
kvalitetssystem, avdelningen för ekonomi och planering, universitetets planeringschef samt
statistik- och analyskontoret i projektet. Dekanerna involveras genom att indikatorer införs på
försök i verksamhetsdialogerna.
Högskolan Dalarna
I fokus för Högskolan Dalarnas samverkansarbete de kommande åren står strategiskt och
långsiktigt arbete med implementering, uppföljning och analys. För att säkerställa lärosätets
kvalitetsutveckling behöver högskolan utveckla processerna kring uppföljning av samverkan.
Genom deltagande i projektet ges högskolan möjligheter att utveckla strukturer för bättre
uppföljning av samverkan, i nära samarbete med övriga involverade lärosäten. Högskolan
Dalarnas samverkanschef är ansvarig för lärosätets deltagande i projektet och vicerektor för
utbildning och chef för utbildnings- och forskningskansliet medverkar framgent. Lärosätets
kärnverksamhet involveras under projektets genomförande. Detta säkerställer en god
förankring på högskolan.
Röda Korsets högskola
Vid Röda korsets högskola pågår ett intensivt arbete med att ta fram ett kvalitetssäkringssystem som inkluderar samverkansfrågor. För att säkerställa lärosätets
kvalitetsutveckling behöver processer kring uppföljning av samverkan utvecklas. Projektets
värde för RKH ligger i att skapa instrument för strategisk planering och uppföljning av
samverkan och målet att projektet identifierar indikatorer som kan användas i kvalitetsarbetet.
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Dessutom synliggör projektet högskolans viktiga samverkansparter och påvisar eventuella
behov av en ledningsfunktion med särskilt ansvar för samverkansfrågor. Projektet leds av
prorektor och är väl förankrat inom högskolans ledning. Stödfunktioner och övriga
nyckelpersoner involveras under projektets gång. RKH:s nybildade kvalitetsråd, som har
representation från arbetsliv och studenter, kommer vara rådgivande i det pågående arbetet
Mittuniversitetet
Mittuniversitetet bedriver omfattande samverkan både inom utbildning och forskning.
Däremot saknas till stor del uppföljning av samverkan. Väl fungerande kvalitetssystem är
grunden till att leda verksamheten mot universitetets strategiska mål. Initialt rapporteras och
diskuteras detta projekt i rektors ledningsgrupp där även dekanerna ingår. Vidare kommer
projektets frågeställningar bearbetas i fakultetsnämnderna och samverkansavdelningen är
starkt engagerad i projektet. Då samverkan är en mycket viktig parameter för Mittuniversitetet
vill lärosätet bidra till att skapa fungerande modeller för att värdera samverkan.
Lunds universitet
För Lunds universitet är arbetet med att följa upp och utvärdera samverkan centralt. I januari
2017 tillsatte rektors ledningsråd ett utskott som kontinuerligt ska driva och arbeta med denna
fråga. Vid samma tidpunkt startade universitetet ett utvärderingsprojekt som ska stödja
framtida utvärderingar av Lunds universitets deltagande i SFO (Sveriges Nationella
Strategiska Forskningsområden). Den kunskaps- och metodutveckling som planeras inom det
här aktuella projektet (Tema 4) kommer att berika och stärka lärosätets interna arbete med
uppföljningar för kvalitetsutveckling.

2. Övrigt
Referenser
1) Measuring Third Stream Activities, SPRU, Storbritannien, 2002
2) Att mäta samverkan-förslag på indikatorer vid resurstilldelning och akademisk meritvärdering.
Rapport till Befattningsutredningen/Resursutredningen från Vetenskap & Allmänhet, 2007
3) Genomgång av ansökningar/redovisningar från de 25 lärosäten som deltog i VINNOVA:s Pilot 2
(elektroniskt arkiv 2016)
4) Research Councils UK – Pathways to Impact, http://www.rcuk.ac.uk/innovation/impacts

Rapporter
* Evaluating the Role of HEIs´Interaction with Surrounding Society, Developmental Pilot in Sweden
2013-2016, Vinnova rapport VR 2016:09.
* Vinnovas slutrapport-Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas
samverkan med omgivande samhälle, 2016
* Kommittédirektiv Dir. 2017:46 Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten,
Utbildningsdepartementet 2017
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Bilaga 2, Vinnovas indikatorer (2014)

Utbildning
Grundutbildning

Studiebesök
Gästföreläsare/extern föreläsare (med hög
kompetens)
Examensarbete/uppsatser med extern part
Praktik/moment förläggs externt
Case som bygger på problem i verksamhet
Studentmedverkan i samverkansforskning
Lärare med yrkeserfarenhet
Externt mentorskap i utbildning

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning med betydande samverkan

Utveckling av externt utbildningsmaterial (e.g
företag/myndighet/skola)

Antal
Gästföreläsningar från personer i externa organisationer (antal)
Gästföreläsningar från personer i externa organisationer (total tid)
Antal/andel godkända examensarbeten (C/D-uppsatser) med extern uppdragsgivare (med olika betyg)
Omfattning av praktik (arbetsplatsförlagd praktik, fadderföretag etc), antal veckor per student och år
Antal kurser där verklighetsbaserade case ingår i undervisning
Studentmedverkan i samverkansforskningsprojekt (antal och omfattning)
Antal adjungerad undervisande personal (personer och årsverken)
Antal studenter med extern mentor
Antal kurser som ges som uppdragsutbildning
Antal deltagare i kurser som ges som uppdragsutbildning
Antal skräddarsydda/nya kurser som ges som uppdragsutbildning
Antal deltagare i skräddarsydda/nya kurser som ges som uppdragsutbildning
Intäkter från uppdragsutbildning
Intäkter från skräddarsydd/ny uppdragsutbildning
Framtagande av utbildningsmaterial i samverkan med extern part, antal

Andra möten mellan akademi-yrkesliv map utbildning Antal/andel externa parter i programråd eller liknande
Övrigt

Relevanta men delvis utanför akademins påverkan
Studentföretagande/IPR

Utanför UoHs påverkan

Etablering på arbetsmarknaden (antal/andel studenter med anställning (med relevans för utbildning))
Löneutveckling bland alumnier
IPR (antal samägda patent)
IPR (designskydd)
IPR (varumärken)
IPR (antal copyright)
IPR (antal patent, fortfarande giltiga)
IPR (designskydd, fortfarande giltiga)
IPR (varumärken, fortfarande giltiga)
Antal licensavtal från IPR (fördelat per kategori)
Licensintäkter från IPR (fördelat per kategori)
Antal spin-offs

Forskning
Doktorandutbildning

Studiebesök
Gästföreläsare/icke-akademisk föreläsare (med hög
kompetens)
Lärare med yrkeserfarenhet
Icke-akademiskt mentorskap i utbildning
Icke-akademisk handledning
Övrigt

Samvekan för
kunskapsutveckling

Forskningsansökningar med icke-akademisk part
Forskning tillsammans med icke-akademisk aktiv part
(samverkansforskning, in kind)
Del i större forskningskonsortium där icke-akademisk
aktiv part ingår (e.g. SIO, EU)
Uppdragsforskning med betydande inslag av
samverkan

Icke-akademisk part i styr/referensgrupper i
forskningsprojekt
Sampubliceringar

Samverkan kring
infrastruktur

Delad infrastruktur (test/demo)
Icke-akademisk tillgång till e.g.
renrum/instrument/databaser/modeller/samlingar
Användning av icke-akademisk infrastruktur

Mobilitet

Anställd/placering i icke-akademisk miljö (inklusive
delade anställningar)
Adjungerade forskare

Antal studiebesök
Gästföreläsningar från personer i omgivande samhälle i forskarutbildningen (antal)
Gästföreläsningar från personer i omgivande samhälle i forskarutbildningen (total tid)
Antal adjungerade med undervsning i forskarutbildning (antal och årsverken)
Antal forskarstudenter med extern mentor
Antal avhandlingsarbeten med extern handledning
Doktorandmedverkan i samverkansforskningsprojekt
Antal forskningsansökningar med icke-akademisk part
Samverkansforskning (extern in-kind finansiering)
Annan externfinansiering (bidrag), med aktiv medverkan från extern part (exkluderar inomvetenskapliga
projekt)
Uppdragsforskning (antal projekt)
Uppdragsforskning (antal projekt med aktivt delagande från extern part)
Uppdragsforskning (intäkter)
Uppdragsforskning (intäkter från projekt med aktiv samverkan från extern part)
Antal/andel externa parter i programråd eller liknande (projektnivå)
Antal sampubliceringar (peer-review)
Antal sampubliceringar (andra typer av publikationer)
Antal samproduktioner av utställningar och artefakter (museer etc) (antal)
Antal samproduktioner av föreställnngar/konserter (antal)

Antal test/demoanläggningar som ägs tillsammans med extern part
Extern användning av databaser/utrustning/forskningsinfrastruktur/samlingar (tid)
Extern användning av databaser/utrustning/forskningsinfrastruktur/samlingar (intäkter)
UoH's användning av extern databaser/utrustning/forskningsinfrastruktur/samlingar (utgifter/tid)

Mobilitet (forskare), anställning hos externa parter (antal)
Mobilitet (forskare), anställning hos externa parter (tid)
Antal adjungerade professorer (antal och årsverken)
Antal adjungerade lektorer (antal och årsverken)
Gästforskare (ej adjungerade) från externa organisationer (antal och årsverken)

Doktorander med annan anställning (e.g. kommun- och
industridoktorander)
Antal företag-/läkar-/samverkansdoktorander (antal och årsverken)
Etablering på arbetsmarknaden (forskarutbildade), antal och andel
Etablering på arbetsmarknaden med relevans för utbildningen (forskarutbildade), antal och andel
Löneutveckling bland forskarutbilade i omgivande samhälle
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Nyttiggörande/tillgängliggörande
Samverkan genom
rådgivning

Medverkan i praktikerkonferens/seminarier
Arragemang av praktikerkonferens
Föreläsning hos icke-akademisk part
Konsultverksamhet baserat på expertkompetens

Antal deltaganden i (externa) praktikerkonferens/seminarier
Antal deltagare i egenarrangerade praktikerkonferens/seminarier
Antal föreläsningar hos icke-akademisk part
Antal konsultuppdrag från externa aktörer
Konsultuppdrag från externa aktörer (antal klienter)
Konsultuppdrag från externa aktörer (intäkter)
antal forskare som är/har externa mentorer

Mentorskap (till/från)
Underlag/granskning av
remisser/utredningar/strategier i ickeakademiska
processer
Antal medverkaden i remisskrivande i samverkan
Expertuppdrag
(förtroende/styrelseuppdrag/kommittéer/standardise
ringsarbete)
Antal ledamöter i externa parters styrelser
Antal deltaganden i internationella och nationella arbetsgrupper och organisationer
Deltagande i standardiseringsarbete (antal tekniska kommiteer man deltar i)
Deltagande i standardiseringsarbete (tid för deltagande i tekniska kommiteer)
Deltagande i standardiseringsarbete (antal fastställda standarder)
Deltagande i standardiseringsarbete (intäkter från försäljning av standarder)
Antal möten mellan akademi-praktiker
Rådgivning, externa aktörer (tid)
Samverkan kring
samhällsdebatt

Populärvetenskapliga publiceringar vända mot
allmänheten
Deltagande i publika evenemang (e.g. öppna
föreläsningar/hus, forskningskafé etc.)
Ideelt deltagande i (relevanta/demokratiska)
föreningar med relevans för expertkompetensen
Inspirationsföreläsningar av icke-akademisk part på
UoH
Synlighet på web (hemsidor, blogg, podd, sociala
medier)
Synlighet i TV/radio/dagstidning

Antal populärvetenskapliga publiceringar vända mot allmänheten
Antal deltaganden i publika evenemang (e.g. öppna föreläsningar/hus, forskningskafé etc.)
Antal deltaganden i (relevanta/demokratiska) ideela föreningar med relevans för expertkompetensen
Antal inspirationsföreläsningar av icke-akademisk part på UoH
webometrics (antal träffare, följare, etc)
Antal deltaganden i media/debatter

Kulturbärare genom e.g. konserter, museiutställningar
(som ej är direkt forskningsresultat)
Antal kulturbärare genom e.g. konserter, museiutställningar (som ej är direkt forskningsresultat)
Nätverkande

Kommersialisering

Formella/informella närverk/kontaktnät

Antal möten med extern part

Idéutveckling/bolagsbildning med icke-akademisk part
(inkluderar sampatent)
IPR (antal samägda patent)
IPR (designskydd)
IPR (varumärken)
IPR (antal copyright)
IPR (antal patent, fortfarande giltiga)
IPR (designskydd, fortfarande giltiga)
IPR (varumärken, fortfarande giltiga)
Antal spin-offs
Licensieringar
Antal licensavtal från IPR (fördelat per kategori)
Licensintäkter från IPR (fördelat per kategori)
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Strategi
Strategi

Resurser som satsas på övergripande nivå
Ledningens engagemang i frågan (uppsökande
verksamhet)
Ledningens deltagande i externa strategiprocesser
Strategiska sammarbeten (e.g. avtal)

Resurser till förfogande för stödverksamhet för samverkan (personresurser)
Resurser till förfogande för stödverksamhet för samverkan (monetära resurser)
Uppsökande verksamhet för att skapa strategiska allianser (tid/pengar)
Aktiv medverkan i regionalt strategiarbete etc (tid/pengar)
Antal långsiktiga strategiska samverkansavtal med externa aktörer

Samverkansrelaterad kompetensutveckling för ledning Samverkansrelaterad kompetensutveckling för ledning (tid/resurser)
Externa ledamöter i UoH-styrelse
Antal/andel externa ledamöter

Organisation

Externa ledamöter i program/institutionsstyrgupp ect.
Finns strategier/policyer i frågan som genomsyrar
verksamheten (på olika nivåer,
fakultet/institution/avdelning)
Finns strategier för samverkan i
centrumbildningar/klustersamarbeten etc.
Samverkansmöten på ledningsnivå (e.g. högskola och
region)
Tillhandahålls mentorskapsprogram
Finns interna metoder för uppföljning
Resultat av strategiarbete

Antal/andel externa parter i programråd eller liknande

Tydlig ingång för allmänheten
Incitamentsstrukturer

Funktion för frågelåda från allmänheten?
Meritering baserat på samverkan (tjänstetillsättning)
Meritering baserat på samverkan (löneutveckling)

Finns en särskild stödfunktion för samverkan för UoHpersonal/studenter
Kontraktsförhandlingar
Nätverksstöd (förmedla kontakt) för forskares
samverkan
Redovisning
Etiska riktlinjer för bisysslor
Kompetensutveckling för personal (forskare och
stödpersoner)
Finansiellt stöd för forskares samverkan
Stöd för samverkan i undervisningen (kurser, exjobb,
praktik)
Karriärservice och studentkår
Uppsökande verksamhet mot nya studenter

Finns strategier/policyer i frågan som genomsyrar verksamheten (på olika nivåer,
fakultet/institution/avdelning)
Finns strategier för samverkan i centrumbildningar/klustersamarbeten etc.
Samverkansmöten på ledningsnivå (e.g. högskola och region) (antal/tid)
Tillhandahålls mentorskapsprogram
Finns interna metoder för uppföljning
Attityder och kunskap bland lärare till samverkan
Attityder och kunskap bland studenter till samverkan
Attityder och kunskap bland forskarstudenter till samverkan
Attityder och kunskap bland forskare till samverkan
Attityder hos avnämare om samverkanskvaliteteten

Finns en särskild stödfunktion för samverkan för UoH-personal/studenter
Stöd/hjälp vid kontraktsförhandlingar (antal och tid)
Rådgivning, juridiskt stöd, strategiskt stöd, kontaktförmedling/nätverksförmedling (tid)
Stöd vid redovisning/rapportering (vid exempelvis koordinerade EU-projekt), tid
Finns etiska riktlinjer för bisysslor
Antal kurser, utbildningar om stöd för samverkan (vid lärosätet)
Antal/andel deltagare i kurser, utbildningar om stöd för samverkan (vid lärosätet)
Finansiellt stöd för forskares samverkan (resurser)
Stöd för samverkan i undervisningen (kurser, exjobb, praktik) (resurser)
Stöd till studentaktiviter med externa parter utöver ordinarie utbildning (resurser)
Arbetsmarknadsdagar, ”öppet hus” etc (antal tillfällen/deltagare)
Uppsökande verksamhet, information (vid läroästet) (tid/personer)

51

Bilaga 3, UtvInd-projektets grundläggande indikatorlista

Grundläggande
Indikatorer

Kategori

Aktivitet

Indikator

1.1.1 Studiebesök (per
kurs/program/ämne/totalt?)

1.1.1.1 Antal studiebesök (till
lärosätet och till andra

1.Samverkan i
utbildning
1.1 Grundutbildning

högskolor)
1.1.2 Gästföreläsare/extern föreläsare

1.1.2.1 Gästföreläsningar från

(med hög kompetens)

personer i externa
organisationer (antal och
utbildningsnivå, var personen
kommer ifrån nationell eller
internationell)

1.1.3 Examensarbete/uppsatser med

1.1.3.1 Antal/andel godkända

extern part (företag, forskningsprojekt,
sjukvård, etc)

examensarbeten (C/Duppsatser) med extern
uppdragsgivare (med olika
betyg) MFS/LP/ extern
finansiering/ Antal inkommande
studenter och utresande.

1.1.4 Praktik/moment förläggs externt

1.1.4.1 Omfattning av praktik
(arbetsplatsförlagd praktik,
fadderföretag etc), antal veckor
per student och år (Sverige +
Europa + övriga världen)

1.1.5 Case som bygger på problem i
verksamhet

1.1.5.1 Antal kurser där
verklighetsbaserade case ingår i
undervisning antal case i
kurserna
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1.1.6 Lärare med yrkeserfarenhet

1.1.6.1 Antal adjungerad
undervisande personal
(personer och årsverken)

1.1.7 Externt mentorskap i utbildning

1.1.7.1 Antal studenter och

(lärare och studenter)

lärare med extern mentor (för
forskarutbildning kan detta ev
läggas till under rubrik 2.1.3
nedan)

1.1.8 Extern samverkan, kliniska
adjunkter (sjukvård)

1.1.8.1 Antal kurser/timmar

1.1.9 Internationell samverkan,

1.1.9.1 Antal studenter som

ulandsutbyten studenter

deltar i internationella utbyten
(både inkommande och
utresande per termin) samt
samarbete mellan studenter

1.1.10 Internationell samverkan
Lärarutbyten

1.1.10 Antal lärare som deltar i
internationella utbyten (per läsår
eller termin)

1.1.11 Internationell samverkan
gällande akademiska kurser

1.1.11 Antal kurser som
genomförs i internationell
samverkan med andra lärosäten
samt antal studenter som
examineras från dessa

1.2

1.1.12 Extern finansiering för

1.1.12 Antal projekt och belopp i

internationella utbyten och projekt i
grundutbildningen

SEK

1.2.1 Uppdragsutbildning

1.2.1.1 Antal kurser som ges

Kompetensutveckling

som uppdragsutbildning

för externa org.
1.2.1.2 Antal (unika) klienter för
vilka lärosätet genomfört
uppdragsutbildning
1.2.1.3 Antal skräddarsydda/nya
kurser som ges som
uppdragsutbildning
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1.2.1.4 Intäkter från
uppdragsutbildning

1.3 Övrigt

1.3.1 Andra möten mellan akademiyrkesliv map utbildning

1.3.1.1 Antal/andel externa
parter i programråd eller
liknande
1.3.1.2
Representation/"branschreprese
ntantion" av externa parter i
programråd, branschråd osv
1.3.1.3 Representation från
lärosätet i externa grupper,
styrelser mm. Mäts i antal

1.3.2 Studentföretagande/IPR

1.3.2.1 IPR (antal samägda
patent)
1.3.2.2 IPR (designskydd)
1.3.2.3 IPR (varumärken)
1.3.2.4 IPR (antal copyright)
1.3.2.5 Antal licensavtal från
IPR (fördelat per kategori)
1.3.2.6 Antal spin-offs

1.4 Hållbarhet

1.4.1 Projektets hållbarhet

1.4.1.1 Har aspekter på
ekonomisk hållbarhet inom
lärosätet beaktats i
projektet/aktiviteten? (Ja/Nej)
1.4.1.2 Har
projektets/aktivitetens ekonomi
säkerställts från start? (Ja/Nej)
1.4.1.3 Har
projektets/aktivitetens
bemanning säkerställts i relation
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till övriga uppgifter inom
ordinarie arbetstid? (Ja/Nej)
1.4.1.4 Kan projektet/aktiviteten
ge upphov till förlängning eller
ytterligare samverkan? (Ja/Nej)
1.4.1.5 Har aspekter på social
hållbarhet inom lärosätet
beaktats i projektet/aktiviteten?
(Ja/Nej)
1.4.1.6 Har aspekter på
jämställdhet/mångfald inom
lärosätet beaktats i
projektet/aktiviteten? (Ja/Nej)
1.4.1.7 Har aspekter på
miljöeffekter inom lärosätet
beaktats i projektet/aktiviteten?
(Ja/Nej)
1.4.1.8 Har aspekter av
integrering av social, ekonomisk
och miljömässig hållbarhet
beaktats i projektet/aktiviteten?
(Ja/Nej)

1.4.2 Påverkan på FN:s
hållbarhetsmål

1.4.2.1 Har projektet utvärderats
med SDG Impact Assessment
Tool (Ja/Nej)

2.Samverkan i
forskning,
forskarutbildning
samt
tillgängliggörande
Kategori

Aktivitet

Indikator

2.1 Doktorandutbildning

2.1.1 Studiebesök

2.1.1.1 Antal studiebesök/ickeakademiskt deltagande i
forskarutbildningen
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2.1.2 Gästföreläsare/icke-akademisk

2.1.2.1 Gästföreläsningar från

föreläsare

personer i omgivande samhälle
i forskarutbildningen (antal)

2.1.3 Lärare med yrkeserfarenhet

2.1.3.1 Antal adjungerade med
undervisning i forskarutbildning
(antal och årsverken)
2.1.3.2 Antal handledare
anställda utanför akademin
2.1.3.3 Antal handledningar vid
andra lärosäten
2.1.3.4 Antal externt anställda
doktorander

2.1.4 Övrigt

2.1.4.1 Doktorandmedverkan i
samverkansforskningsprojekt
2.1.4.2 Deltagande i
internationella konferenser med
egen forskning i samverkan
med andra parter

2.2 Samverkan för
kunskapsutveckling

2.2.1 Forskningsansökningar med
icke-akademisk part

2.2.1.1 Antal
forskningsansökningar med
icke-akademisk part

2.2.2 Forskning tillsammans med icke-

2.2.2.1 Samverkansforskning

akademisk aktiv part
(samverkansforskning, in kind)

(extern in-kindfinansiering eller
bidrag/uppdrag från ickeakademisk part)

2.2.3 Del i större forskningskonsortium
där icke-akademisk aktiv part ingår

2.2.3.1 Annan
externfinansiering (bidrag), med

(e.g. SIO, EU)

aktiv medverkan från extern part
(exkluderar inomvetenskapliga
projekt)

2.2.4 Uppdragsforskning med

2.2.4.1 Uppdragsforskning

betydande inslag av samverkan

(antal projekt)
2.2.4.2 Uppdragsforskning
(intäkter)
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2.2.5 Icke-akademisk part i

2.2.5.1 Antal/andel externa

styr/referensgrupper i
forskningsprojekt

parter i styr/referensgrupper/kvalitetsråd m
fl

2.2.6 Sampubliceringar

2.2.6.1 Antal sampubliceringar
(peer-review)
2.2.6.2 Antal sampubliceringar
(andra typer av publikationer)
2.2.6.3 Antal samproduktioner
av utställningar och artefakter
(museer etc) (antal)
2.2.6.4 Antal samproduktioner
av
framföranden/föreställningar/ko
nserter (antal)

2.3 Samverkan kring

2.3.1 Delad infrastruktur (test/demo)

infrastruktur

2.3.1.1 Antal
test/demoanläggningar som ägs
tillsammans med extern part

2.3.2 Icke-akademisk tillgång till e.g.

2.3.2.1 Extern användning av

renrum/instrument/databaser/modeller

databaser/utrustning/forskningsi

/samlingar

nfrastruktur/samlingar (tid)
2.3.2.2 Extern användning av
databaser/utrustning/forskningsi
nfrastruktur/samlingar (intäkter)

2.3.3 Användning av icke-akademisk
infrastruktur

2.3.3.1 UoH's användning av
extern
databaser/utrustning/forskningsi
nfrastruktur/samlingar
(utgifter/tid)

2.4 Mobilitet

2.4.1 Anställd/placering i icke-

2.4.1.1 Mobilitet (forskare),

akademisk miljö (inklusive delade
anställningar)

anställning hos externa parter
(antal personer)
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2.4.1.2 Mobilitet (forskare),
anställning hos externa parter
(antal forskningsmånader)
2.4.2 Adjungerade forskare

2.4.2.1 Antal adjungerade
professorer (antal och
årsverken)
2.4.2.2 Antal adjungerade
lektorer (antal och årsverken)
2.4.2.3 Gästforskare (ej
adjungerade) från ickeakademiska organisationer
(antal och årsverken)

2.4.3 Doktorander med annan
anställning (e.g. kommun- och

2.4.3.1 Antal företags-/kommun/läkar-/samverkansdoktorander

industridoktorander)

(antal och årsverken)

2.5 Samverkan genom

2.5.1 Medverkan i

2.5.1.1 Antal deltaganden i

rådgivning

praktikerkonferens/seminarier

(externa)
praktikerkonferens/seminarier
(gäller även grundutbildning)

2.5.2 Föreläsning hos icke-akademisk

2.5.2.1 Antal föreläsningar hos

part

icke-akademisk part

2.5.3 Konsultverksamhet baserat på
expertkompetens

2.5.3.1 Antal konsultuppdrag
från externa aktörer
2.5.3.2 Konsultuppdrag från
externa aktörer (intäkter)

2.5.4 Mentorskap (till/från)

2.5.4.1 Antal forskare som
är/har externa mentorer

2.5.5 Expertuppdrag
(förtroende/styrelseuppdrag/kommitté

2.5.5.1 Antal ledamöter i
externa parters styrelser

er/standardiseringsarbete)
2.5.5.2 Antal deltaganden i
internationella och nationella
arbetsgrupper och
organisationer
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2.6 Samverkan kring
samhällsdebatt

2.5.6 Antal möten mellan akademi-

2.5.6.1 Rådgivning, externa

praktiker

aktörer (tid)

2.6.1 Populärvetenskapliga
publiceringar vända mot allmänheten

2.6.1.1 Antal
populärvetenskapliga
publiceringar vända mot
allmänheten

2.6.2 Deltagande i publika evenemang
(e.g. öppna föreläsningar/hus,

2.6.2.1 Antal deltaganden i
publika evenemang (e.g. öppna

forskningskafé etc.)

föreläsningar/hus,
forskningskafé etc.)

2.6.3 Inspirationsföreläsningar av

2.6.3.1 Antal

icke-akademisk part på UoH

inspirationsföreläsningar av
icke-akademisk part på UoH

2.6.4 Synlighet på web (hemsidor,
blogg, podd, sociala medier)

2.6.4.1 Webometrics (antal
träffar, följare, etc)

2.6.5 Synlighet i TV/radio/dagstidning

2.6.5.1 Antal deltaganden i
media/debatter

2.6.6 Kulturbärare genom e.g.
konserter, museiutställningar (som ej

2.6.6.1 Antal kulturbärare
genom e.g. konserter,

är direkt forskningsresultat)

museiutställningar (som ej är
direkt forskningsresultat)

2.7 Kommersialisering

2.7.1 Idéutveckling/bolagsbildning
med icke-akademisk part (inkluderar

2.7.1.1 IPR (antal samägda
patent)

sampatent)
2.7.1.2 IPR (designskydd)
2.7.1.3 IPR (varumärken)
2.7.1.4 IPR (antal copyright)
2.7.1.5 Antal spin-offs
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2.7.2 Licensieringar

2.7.2.1 Antal licensavtal från
IPR (fördelat per kategori)

2.8 Hållbarhet

2.8.1 Projektets hållbarhet

2.8.1.1 Har aspekter på
ekonomisk hållbarhet inom
lärosätet beaktats i
projektet/aktiviteten? (Ja/Nej)
2.8.1.2 Har
projektets/aktivitetens ekonomi
säkerställts från start? (Ja/Nej)
2.8.1.3 Har
projektets/aktivitetens
bemanning säkerställts i relation
till övriga uppgifter inom
ordinarie arbetstid? (Ja/Nej)
2.8.1.4 Kan projektet/aktiviteten
ge upphov till förlängning eller
ytterligare samverkan? (Ja/Nej)
2.8.1.5 Har aspekter på social
hållbarhet inom lärosätet
beaktats i projektet/aktiviteten?
(Ja/Nej)
2.8.1.6 Har aspekter på
jämställdhet/mångfald inom
lärosätet beaktats i
projektet/aktiviteten? (Ja/Nej)
2.8.1.7 Har aspekter på
miljöeffekter inom lärosätet
beaktats i projektet/aktiviteten?
(Ja/Nej)

2.8.2 Påverkan på FN:s
hållbarhetsmål

2.8.2.1 Har projektet utvärderats
med SDG Impact Assessment
Tool? (Ja/Nej)
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Bilaga 4, Fördelning av ansvar för olika ämnes-/verksamhetsområden
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Bilaga 5, Sammanställning av samverkansprojekt i UtvInd

Samverkansprojekt för indikatorutveckling i UtvInd
Per ämnesområde och vid följande lärosäten: LU = Lunds universitet, KaU =
Karlstads universitet, HDa = Högskolan Dalarna, MIUN = Mittuniversitetet, RKH =
Röda korsets högskola, SH = Södertörns högskola.
FS = Forskningssamverkan
US = Utbildningssamverkan
KU = Konstnärligt utvecklingsarbete
Medicin:
1) Exodiab, Strategiskt forskningsområde inom diabetes (LU) - FS
2) STEM, Strategiskt forskningsområde inom stamcellsforskning (LU) - FS
3) Biocare, Strategiskt forskningsområde inom cancerforskning (LU) - FS

Hälsa, vård och omsorg:
4) Utgått
5) Ladnaan – Att må bra. Samverkan mellan Högskolan Dalarna och Borlänge
kommun med syftet att främja psykisk hälsa hos somaliska barn och deras föräldrar
(HDa) – FS + US
6) Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård (HDa) – FS + US
7) Ingår i punkt 8 nedan (Nordic Digital Health Care (KaU) – FS)
8) DigitalWell Arena - digitalisering av välfärdstjänster (KaU) – FS (även teknik)
9) Centrum för Barns och ungdomars psykiska hälsa CBUPH (KaU) - FS
10) Uppsats- och vetenskapligt metodprojekt mellan Röda Korsets Högskola och
Kilimanjaro Christian Medical University College, Tanzania (RKH) – FS + US
11) Resiliency, Mental Health and Social Participation among Refugees (RMSR)
(RKH) - FS
12) Introductory initiatives for social participation and mental health among refugees
in Sweden (pågående) (RKH) - FS
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13) Resiliency, mental health & socioeconomic living conditions: a questionnairebased cohort study of refugees (avslutad) (RKH) - FS
Teknik:
14) SMART- Smarta system och tjänster för ett effektivt och innovativt samhälle
(MIUN) - FS
15) FORIC – Forest as a resource industrial research college (MIUN) – FS + US
16) High Quality network service in a digital world (HITS; KK-stiftelsen profil) (KaU) FS
17) Utgått
18) Material- och konstruktionscentrum (avslutat projekt ca 2009 - 2015 med
strukturfondsfinansiering; även aktivitet inom Vinnovas Produktion 2030) (KaU) - FS
19) NanoLund Strategiskt Forskningsområde (LU) - FS
20) LU Water Tematiskt samverkansinitiativ - vattenforskning/VA-området (LU) - FS
21) Teknikerjakten Falun-Borlänge, utbildningsprojekt (HDa) - US
22) Ingenjörspoolen (HDa) FS + US
23) Medieteknik: SmartZoos, forsknings-/utvecklingsprojekt, interaktiv
kunskapsutveckling (EU-Interreg) (SH) - FS
24) Medieteknik/Journalistik: Utveckling av datajournalistik – forskning/utveckling
(SH) - FS
25) Medieteknik/Journalistik: Sjyst data-forskning/utveckling (SH) - FS
26) Medieteknik: Challenge driven innovation with design thinking (7,5 hp) (SH) - US

Naturvetenskap:
27) Läkemedelseanalys (Kemi- KK Synergi) (KaU) - FS
28) Kiselbaserade solceller (fysik, med starka inslag av teknik) (KaU) - FS
29) Utgått
30) LU Food Faculty Tematiskt Samverkansinitiativ livsmedelsforskning (LU) - FS
31) BECC– Strategiskt Forskningsområde Biodiversitet och Ekosystemtjänster (LU) FS
32) MERGE– Strategiskt Forskningsområde Klimatmodellering (LU) - FS
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Humaniora:
33) Centrum för praktisk kunskap (praktiska kunskapens filosofi) Uppdragsutbildning för Regionbiblioteken Stockholm (som även ledde till
uppdragsforskning) (SH) - US
34) Centrum för praktisk kunskap (praktiska kunskapens filosofi) - Uppdragsforskning
för Regionbiblioteken Stockholm (SH) - FS
35) Centrum för praktisk kunskap (praktiska kunskapens filosofi) - Uppdragsforskning
för Stockholms sjukhem (SH) - FS
36) Romska studier: Romsk brobyggarutbildning med inriktning mot skola samt
socialtjänst (SH) -US
37) Romska studier: Utbildning av modersmålslärare i Romani chib,
Uppdragsutbildning (Skolverket/kommuner) (SH) - US
38) Framtidens klassrum, Tematiskt Samverkansinitiativ (LU) – FS+US
39) Forskningsprogrammet “Lära historia och utveckla källkritiska förmågor med hjälp
av ett digitalt läromedel” – forskning och utveckling (LU) - FS
40) Kulturarv, migration och mobilitet i ett öppet demokratiskt samhälle, Tematiskt
samverkansinitiativ (LU) -FS
41) Utgått
42) Utgått

Samhällsvetenskap:
43) Centrum för klimat och säkerhet, KK-HÖG m fl (KaU) -FS
44) CriseIT – kriskommunikation inom offentlig sektor, Interreg (KaU) -FS
45) Paper Province 2.0 (KaU) - FS
46) Projektet REINVENT EU-projekt inom klimatinnovationer (LU) - FS
47) Centre for Middle Eastern Studies, Strategiskt forskningsområde om
Mellanöstern i en samtida värld (LU) - FS
48) Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) (HDa) – FS+US
49) LeDa – Ledarskap i Dalarna (HDa) – FS+US
50) RCR - Risk and crisis research centre (MIUN) – FS+US
51) Nationellt vintersportcentrum (MIUN) - FS
52) ETOUR turism/besöksnäring (MIUN) – FS+US
53) Socialt arbete: Utvärdera och analysera Fryshusets verksamheter i
Östberga/Stockholm (SH) - FS
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54) Socialt arbete: Stadsmissionen Stockholm – forskning/utveckling (SH) - FS
55) Förvaltningsakademin – uppdragsutbildningar i förvaltningskunskap (SH) - US
56) Förvaltningsakademin – forskningsprojekt – Trafikverket, modern myndighet (SH)
- FS
57) REINVENT (Att återskapa förorten i fragmenterade landskap) - KK-Synergi
plattform (centra) (SH) - FS

Ekonomi:
58) Service Innovation for Sustainable Business (SISB), KK-profil (KaU) - FS
59) WISR17 – utveckling av fortbildningskurser för industrin, KK-finansiering (KaU) US
60) AgriFood, livsmedelsekonomi (LU) - FS
61) Företagsekonomiska projekt finansierade av K2 (hållbara transporter) (LU) - FS
62) Centrum för forskning om ekonomiska relationer, CER (MIUN) - FS
63) RESENS - Regional utveckling och samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige
(MIUN) - FS
64) Utgått

Lärarutbildning:
65) PUD (Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna) (HDa) – FS+US
66) Utgått – ingår i 65 ovan
67) Övningsskoleprojektet - (KaU) – FS + US
68) FUNDIG, Forskarskola för undervisningens digitalisering (KaU)
69) Forskarskola för lärare vid 9 kommuner i Skåne, VR-finansiering (LU) - FS
70) Forskningscirkel i Helsingborg/Landskrona - involverande skola, socialförvaltning
och BUP (LU) - FS
71) Regionalt utvecklingsnätverk (RUN), skolledarskap och skolutveckling (MIUN) –
FS + US
72) Svenska: Uppdragsutbildning i Språkutvecklande arbetssätt för lärare i
Lapplands kommun/Skolverket (SH) - US
73) Svenska: Uppdragsutbildning – intensivutbildning i svenska för asylsökande
läkare, länsstyrelsen, socialdepartementet och tillväxtverket (SH) - US
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74) Lärarutbildningen- Centrum för professionsutveckling – övningsskolor med flera
kommuner (SH) – FS+US
75) Praktiknära forskning inom ULF-avtalet – läratutbildning/skolforskning (SH) - FS
Konstnärliga:
76) Utgått
77) Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS), (KaU) - KU
78) Konstnärligt masterprogram i musik, Musikdramatik - sång i samarbete med
Malmö Opera (LU) – US + KU

Juridik:
79) Projekt från Juridicum LU – US + FS

Polisutbildning:
80) Flera samverkansprojekt vid polisutbildningen på SH – US + FS
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Bilaga 6, Instruktioner för testning av indikatorer

Instruktioner för testning av indikatorer
1) Inledande intervju/möte med varje projekt kring övergripande syfte, utformning och
innehåll i den kommande processen. Tala om vad lärosätet vill med detta projekt och
hur ett uppföljningssystem kan användas internt. Viktigt med fokus på kvalitet i
samverkan och en inledning med frågor som: vad är samverkan? varför samverka?
Vad vill du/ni utveckla inom samverkan? Vad skulle kunna göra samverkan bättre?
Viktigt med framåtriktade/positiva frågor. Därefter ett antal mer specifika frågor
såsom:
•

Informera om K3-utlysningen och de ingående VINNOVA-projekten mer allmänt
(stärka lärosätenas kvalitet och prestation i samverkansarbetet) och syftet med
UtvInd - projektet lite mer specifikt (utveckling av modell för uppföljning).

•

Informera om vad deltagandet kommer att innebära innehållsmässigt/arbetsinsats
och även planering/tid. Diskutera eventuell ersättning för medverkan om tillämpligt
(varje lärosäte bestämmer självt om modell för detta).

•

Fortsätt intervjun med utgångspunkt från följande frågor:
1) Vilka är dina tidigare erfarenheter av samverkan?
2) Hur planeras och organiseras dina samverkansaktiviteter?
3) Hur initieras din samverkan?
4) Vad är målet med din samverkan?
5) Vad har varit framgångsrikt respektive svårt?
6) Har du fått stöd från lärosätet i din samverkan?
7) På vilket sätt driver samverkan kvalitet i utbildning och forskning?
8) Har din samverkan följts upp/utvärderats?
9) Vilka indikatorer/kriterier skulle bäst beskriva framgång i dina
samverkansaktiviteter?
10) Följer ni själva upp er samverkan under projektets gång? Vad följer ni i så fall upp
och hur?
•

Samt ytterligareföljdfrågor/fördjupningar av relevans som framkommer vid
intervjun (mer fritt)

67

För UtvInd viktiga synpunkter/kommentarer från intervjudeltagare dokumenteras
skriftligt för senare analys.
2) Efter intervjuns genomförande kan den grundläggande indikatorlistan presenteras
för testprojekten. Listan bör initialt gås igenom tillsammans med projekten och det är
viktigt att vi kan motivera varje föreslagen indikator.
Testprojekten uppmanas därefter att noggrant under en period analysera samtliga
indikatorer och därefter inkomma med synpunkter/beskrivningar till var och en av
dessa (med utgångspunkt från det egna testprojektet, ämnesområdet och det egna
lärosätet). Resultatet ska inlämnas skriftligen till respektive lärosätes projektledare för
UtvInd.
Testprojektens beskrivningar/synpunkter på indikatorerna bör fokusera på:
1) Vilka av alla dessa indikatorer är relevanta/intressanta i just det här projektet?
2) Lämna mer detaljerade synpunkter på de indikatorer som valts ut med avseende
på:
•

Utformning

•

Mätbarhet/effektivitet (resurser/tid/svårigheter etc)

•

Risker/missvisning

•

Förslag på kompletterande indikatorer

•

Förslag på viktiga nya tillkommande indikatorer

•

Övriga synpunkter

3) Resultaten från testprojekten analyseras/sammanställs därefter av
projektledargruppen i UtvInd (inom och mellan lärosätena/ämnesområdena). Vid
oklarheter i svaren från testprojekten kan dessa uppsökas vid behov.
Workshops kring indikatorerna i vilka representanter från testprojekten medverkar
kommer att genomföras när samtliga testprojekt inkommit med svar och dessa
preliminärt sammanställts.
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Bilaga 7, Indikatorval per ämnesområde
Ämnesområden/förkortningar:
M = Medicin
HVV = Hälsa, vård och omsorg
T = Teknik
N = Naturvetenskaper
H = Humaniora
S = Samhällsvetenskaper
E = Ekonomi
LU = Lärarutbildning
KO = Konstnärliga området
J = Juridik
PU = Polisutbildning
W = Resultat från workshop (lärare, forskare, administrativ personal)
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Grundläggande Indikatorer
Kategori

Indikator

1.1 Grundutbildning

1.1.1.1 Antal studiebesök (till lärosätet och till andra högskolor)
1.1.2.1 Gästföreläsningar från personer i externa organisationer (antal och utbildningsnivå, var personen kommer ifrån nationell eller
internationell)
1.1.3.1 Antal/andel godkända examensarbeten (C/D-uppsatser) med extern uppdragsgivare (med olika betyg) MFS/LP/ extern finansiering/ Antal
inkommande studenter och utresande.
1.1.4.1 Omfattning av praktik (arbetsplatsförlagd praktik, fadderföretag etc), antal veckor per student och år (Sverige+Europa+övriga världen)
1.1.5.1 Antal kurser där verklighetsbaserade case ingår i undervisning antal case i kurserna
1.1.6.1 Antal adjungerad undervisande personal (personer och årsverken)
1.1.7.1 Antal studenter och lärare med extern mentor ( för forskarutbildning kan detta ev läggas till under rubrik 2.1.3 nedan)
1.1.8.1 Antal kurser/timmar
1.1.9.1 Antal studenter som deltar i internationella utbyten ( både inkommande och utresande per termin) samt samarbete mellan studenter
1.1.10 Antal lärare som deltar i internationella utbyten (per läsår eller termin)
1.1.11 Antal kurser som genomförs i internationell samverkan med andra lärosäten samt antal studenter som examineras från dessa
1.1.12 Antal projekt och belopp i SEK

1.Samverkan i utbildning

1.2 Kompetensutveckling för externa org.

M

HVV T

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

N

H
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LU KO J

X

X

X
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X
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E

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X X
X X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

1.4.1.1 Har aspekter på ekonomisk hållbarhet inom lärosätet beaktats i projektet/aktiviteten ? (Ja/Nej)
1.4.1.2 Har projektets/aktivitetens ekonomi säkerställts från start ? (Ja/Nej)
1.4.1.3 Har projektets/aktivitetens bemanning säkerställts i relation till övriga uppgifter inom ordinarie arbetstid? (Ja/Nej)
1.4.1.4 Kan projektet/aktiviteten ge upphov till förlängning eller ytterligare samverkan? (Ja/Nej)
1.4.1.5 Har aspekter på social hållbarhet inom lärosätet beaktats i projektet/aktiviteten? (Ja/Nej)
1.4.1.6 Har aspekter på jämställdhet/mångfald inom lärosätet beaktats i projektet/aktiviteten? (Ja/Nej)
1.4.1.7 Har aspekter på miljöeffekter inom lärosätet beaktats i projektet/aktiviteten? (Ja/Nej)
1.4.1.8 Har aspekter av integrering av social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet beaktats i projektet/aktiviteten? (Ja/Nej)

X

1.3.2.1 IPR (antal samägda patent)
1.3.2.2 IPR (designskydd)
1.3.2.3 IPR (varumärken)
1.3.2.4 IPR (antal copyright)
1.3.2.5 Antal licensavtal från IPR (fördelat per kategori)
1.3.2.6 Antal spin-offs

1.3.1.1 Antal/andel externa parter i programråd eller liknande
1.3.1.2 Representation/"branschrepresentantion" av externa parter i programråd, branschråd osv
1.3.1.3 Representation från lärosätet i externa grupper, styrelser mm. Mäts i antal

1.2.1.1 Antal kurser som ges som uppdragsutbildning
1.2.1.2 Antal (unika) klienter för vilka lärosätet genomfört uppdragsutbildning
1.2.1.3 Antal skräddarsydda/nya kurser som ges som uppdragsutbildning
1.2.1.4 Intäkter från uppdragsutbildning

1.3 Övrigt

1.4 Hållbarhet

1.4.2.1 Har projektet utvärderats med SDG Impact Assessment Tool (Ja/Nej)
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X

HVV

Kategori
2.1 Doktorandutbildning

Indikator
2.1.1.1 Antal studiebesök/icke-akademiskt deltagande i forskarutbildningen
2.1.2.1 Gästföreläsningar från personer i omgivande samhälle i forskarutbildningen (antal)
2.1.3.1 Antal adjungerade med undervsning i forskarutbildning (antal och årsverken)
2.1.3.2 Antal handledare anställda utanför akademin
2.1.3.3 Antal handledningar vid andra lärosäten
2.1.3.4 Antal externt anställda doktorander
2.1.4.1 Doktorandmedverkan i samverkansforskningsprojekt
2.1.4.2 Delatagnde i internationalla konferenser med egen forskning i samverkan med andra parter

X

M

2.2 Samverkan för kunskapsutveckling

2.2.1.1 Antal forskningsansökningar med icke-akademisk part
2.2.2.1 Samverkansforskning (extern in-kind finansiering eller bidrag/uppdrag från icke-akademisk part)
2.2.3.1 Annan externfinansiering (bidrag), med aktiv medverkan från extern part (exkluderar inomvetenskapliga projekt)
2.2.4.1 Uppdragsforskning (antal projekt)
2.2.4.2 Uppdragsforskning (intäkter)
2.2.5.1 Antal/andel externa parter i styr-/referensgrupper/kvalitetsråd m fl
2.2.6.1 Antal sampubliceringar (peer-review)
2.2.6.2 Antal sampubliceringar (andra typer av publikationer)
2.2.6.3 Antal samproduktioner av utställningar och artefakter (museer etc) (antal)
2.2.6.4 Antal samproduktioner av framföranden/föreställningar/konserter (antal)

X
X
X
X

2.Samverkan i forskning,
forskarutbildning samt
tillgängliggörande

2.3 Samverkan kring infrastruktur

2.3.1.1 Antal test/demoanläggningar som ägs tillsammans med extern part
2.3.2.1 Extern användning av databaser/utrustning/forskningsinfrastruktur/samlingar (tid)
2.3.2.2 Extern användning av databaser/utrustning/forskningsinfrastruktur/samlingar (intäkter)
2.3.3.1 UoH's användning av extern databaser/utrustning/forskningsinfrastruktur/samlingar (utgifter/tid)

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

2.4 Mobilitet

2.4.1.1 Mobilitet (forskare), anställning hos externa parter (antal personer)
2.4.1.2 Mobilitet (forskare), anställning hos externa parter (antal forskningsmånader)
2.4.2.1 Antal adjungerade professorer (antal och årsverken)
2.4.2.2 Antal adjungerade lektorer (antal och årsverken)
2.4.2.3 Gästforskare (ej adjungerade) från icke-akademiska organisationer (antal och årsverken)
2.4.3.1 Antal företags-/kommun-/läkar-/samverkansdoktorander (antal och årsverken)

X
X

2.5 Samverkan genom rådgivning

2.5.1.1 Antal deltaganden i (externa) praktikerkonferens/seminarier (gäller även grundutbildning)
2.5.2.1 Antal föreläsningar hos icke-akademisk part
2.5.3.1 Antal konsultuppdrag från externa aktörer
2.5.3.2 Konsultuppdrag från externa aktörer (intäkter)
2.5.4.1 Antal forskare som är/har externa mentorer
2.5.5.1 Antal ledamöter i externa parters styrelser
2.5.5.2 Antal deltaganden i internationella och nationella arbetsgrupper och organisationer
2.5.6.1 Rådgivning, externa aktörer (tid)

2.6 Samverkan kring samhällsdebatt
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2.6.1.1 Antal populärvetenskapliga publiceringar vända mot allmänheten
2.6.2.1 Antal deltaganden i publika evenemang (e.g. öppna föreläsningar/hus, forskningskafé etc.)
2.6.3.1 Antal inspirationsföreläsningar av icke-akademisk part på UoH
2.6.4.1 Webometrics (antal träffare, följare, etc)
2.6.5.1 Antal deltaganden i media/debatter
2.6.6.1 Antal kulturbärare genom e.g. konserter, museiutställningar (som ej är direkt forskningsresultat)

X
X

2.7 Kommersialisering
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2.7.2.1 Antal licensavtal från IPR (fördelat per kategori)
2.8.1.1 Har aspekter på ekonomisk hållbarhet inom lärosätet beaktats i projektet/aktiviteten? (Ja/Nej)
2.8.1.2 Har projektets/aktivitetens ekonomi säkerställts från start? (Ja/Nej)
2.8.1.3 Har projektets/aktivitetens bemanning säkerställts i relation till övriga uppgifter inom ordinarie arbetstid? (Ja/Nej)
2.8.1.4 Kan projektet/aktiviteten ge upphov till förlängning eller ytterligare samverkan? (Ja/Nej)
2.8.1.5 Har aspekter på social hållbarhet inom lärosätet beaktats i projektet/aktiviteten? (Ja/Nej)
2.8.1.6 Har aspekter på jämställdhet/mångfald inom lärosätet beaktats i projektet/aktiviteten? (Ja/Nej)
2.8.1.7 Har aspekter på miljöeffekter inom lärosätet beaktats i projektet/aktiviteten? (Ja/Nej)
2.8.1.8 Har aspekter av integrering av social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet beaktats i projektet/aktiviteten? (Ja/Nej)

2.7.1.1 IPR (antal samägda patent)
2.7.1.2 IPR (designskydd)
2.7.1.3 IPR (varumärken)
2.7.1.4 IPR (antal copyright)
2.7.1.5 Antal spin-offs

2.8 Hållbarhet

2.8.2.1 Har projektet utvärderats med SDG Impact Assessment Tool? (Ja/Nej)
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Föreslagna extra
indikatorområden
Samverkan som leder till fortsatt eller mer samverkan
Konferensaktiviteter som indikator på etablering inom forskningsfältet (medverkan, inbjudan)
Genomslag i parters verksamhet (mått?)
Genomslag i universitetsutbildningar (föreläsningar, case, examensarbeten)
Parters deltagande i större arrangemang (konferenser mm) - antal?
Gemensamt anordnade kurser -antal samt examinationsresultat
Externt erkännande (t ex konferensinbjudningar)
Synlighet på web eller massmedia - mått?
Antal företag i olika kategorier (små/medelstora/stora) som är samverkanspartners
Antal personer i den akademiska miljön som har företagskontakter
Antal mötestillfällen med partners (i person eller telefon)
Kännedom om universitetet som samverkanspart hos möjliga samverkansparter - mått?
Parters återkommande medverkan i samverkansaktiviteter/projekt
Industridoktorander - antal
Antal start-up företag som drivs av akademiker
Antal bisysslor hos företag anmälda av akademiker
Antal uppdrag i branschorganisationer
Deltagande i industrikonferenser/mässor
Antal besök på hemsida
Antal ärenden/frågor/önskemål som inkommer från kommuner
Antal besök/studiebesök från externa parter
Antal personliga kontakter med existerande eller potentiella samverkansparter
Leder samverkan till bättre utbildad arbetskraft och kunskapsöverföring - mått?
Indikatorer som visar utveckling av samverkansprojekt över tid
Indikatorer som påvisar Impact
Antal tvärvetenskapliga moment inom kurser
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Bilaga 8, Generellt användbara indikatorer

Identifierade generellt användbara indikatorer (områden)
Samverkan i utbildning
•

Gästföreläsningar av personer i externa organisationer

•

Godkända examensarbeten (C/D-uppsatser) med extern uppdragsgivare

•

Kurser med verklighetsbaserade ”case” i undervisningen

•

Adjungerad undervisande personal

•

Externt mentorskap i utbildningen

•

Uppdragsutbildning

Hållbarhetsindikatorer:
Har aspekter på ekonomisk hållbarhet inom lärosätet beaktats i projektet/aktiviteten? (Ja/Nej)
Har projektets/aktivitetens ekonomi säkerställts från start? (Ja/Nej)
Har projektets/aktivitetens bemanning säkerställts i relation till övriga uppgifter inom ordinarie arbetstid? (Ja/Nej)
Kan projektet/aktiviteten ge upphov till förlängning eller ytterligare samverkan? (Ja/Nej)
Har aspekter på social hållbarhet inom lärosätet beaktats i projektet/aktiviteten? (Ja/Nej)
Har aspekter på jämställdhet/mångfald inom lärosätet beaktats i projektet/aktiviteten? (Ja/Nej)
Har aspekter på miljöeffekter inom lärosätet beaktats i projektet/aktiviteten? (Ja/Nej)
Har projektet utvärderats med SDG Impact Assessment Tool (FN:s hållbarhetsmål)? (Ja/Nej)
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Samverkan i forskning, forskarutbildning samt nyttiggörande

Handledare anställda utanför akademin extern uppdragsgivare
Externt anställda doktorander
Forskningsansökningar med icke-akademisk part
Samverkansforskning (finansiering in-kind eller bidrag/uppdrag från extern part)
Annan externfinansiering med aktiv medverkan från extern part
Sampubliceringar (peer-review)
Sampubliceringar (andra typer av publikationer)
Extern användning av databaser/utrustning/forskningsinfrastruktur/samlingar
Mobilitet (forskare), anställning hos externa parter
Företags-/kommun-/läkar-/samverkansdoktorander
Deltaganden i externa praktikerkonferenser/seminarier
Föreläsningar hos extern part
Konsultuppdrag hos externa aktörer
Ledamöter i externa parters styrelser
Deltagande i internationella/nationella arbetsgrupper/organisationer
Deltagande i publika evenemang
Deltagande i media/debatter
Samverkan som gett upphov till förnyad/återkommande samverkan
Hållbarhetsindikatorer (samma som ovan)
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Bilaga 9, Särskilt utpekade indikatorområden per ämne

Medicin:
• Delad infrastruktur
• Mobilitet (adjungeringar in/ut + gästforskare från icke-akademisk part)
• Samverkansdoktorander
• IPR och spin-offs
• Kunskapsöverföring och kompetensutveckling
Hälsa, vård och välfärd:
• Studentpraktik i externa organisationer
• Verklighetsbaserade case i undervisningen
• Externa mentorer
• Internationella utbyten/samverkan inom utbildning och forskning
• Deltagande i praktikerkonferenser/seminarier
Teknik:
• Delad infrastruktur med externa parter
• IPR och spin-offs
• Utveckling av samverkansprojekt över tid
• Genomslag/Impact
Naturvetenskap:
• Samverkan som leder till fortsatt/mer samverkan
• Externa parters medverkan i utbildning
• Akademins medverkan i utbildning hos externa parter
• Konferensaktiviteter som indikator på etablering inom forskningsfältet
• Sampublicering (peer-review)
Humaniora:
• Godkända examensarbeten med extern part
• Studenter/lärare med externa mentorer
• Verklighetsbaserade case i undervisningen
• Uppdragsutbildning
• Samproduktion (framföranden/föreställningar/artefakter)
• Populärvetenskapliga publiceringar mot allmänheten
• Inspirationsföreläsningar av externa parter
• Samverkan genom kulturbärare (konserter, museer etc)
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Samhällsvetenskaper:
• Samverkan genom rådgivning
• Samverkan genom deltagande i samhällsdebatten
• Externa parters deltagande i undervisningen
• Uppdragsforskning
• Sampublicering och samproduktion
Ekonomi:
• Samverkan som leder till utvidgad/mer samverkan
• Samverkan som leder till nya arbetssätt
• Gemensamt anordnade kurser med extern part
• Externt erkännande (konferensinbjudningar mm)
• Konsultuppdrag hos externa parter
• Externt genomslag/synlighet i media/web
Lärarutbildning:
• Gästföreläsningar från externa organisationer
• Verklighetsbaserade case i undervisningen
• Adjungerade lärare
• Externa representanter i programråd/styrelser
• Sampubliceringar (peer-review)
Konstnärliga området:
• Icke-akademiskt deltagande i utbildningen
• Examensarbeten hos extern part
• Verklighetsbaserade case i undervisningen
• Externt mentorskap
Juridik:
• Lärares/forskares mobilitet
• Samverkan genom rådgivning
• Medverkan i samhällsdebatten
Polisutbildning:
• De flesta indikatorer relevanta men resursåtgång/kostnad
för att besvara var och en måste motiveras
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