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Förord
Kvalitet i den svenska högre utbildningen handlar om många faktorer. Givetvis är kvaliteten på utbildningar i termer av kompetenta lärare, bra kursplaner och forskningsanknytning mycket viktiga. För att kunna säga något
om den totala kvaliteten hos ett lärosäte bör dock ﬂer aspekter vägas in.
Högskoleverket har tidigare utvärderat lärosätenas arbete med jämställdhet, studentinﬂytandet och social och etnisk mångfald. Nu har turen kommit till universitetens och högskolornas samverkan med omvärlden, som
också brukar kallas högskolans tredje uppgift vid sidan av forskning och
undervisning. Resultaten av utvärderingen visar tydligt att det inte längre
ﬁnns fog för att använda det begreppet. Hos många universitet och högskolor är samverkan snarare ett förhållningssätt som är integrerat i forskningen och undervisningen.
Utvärderingen visar att samverkan är ett begrepp som rymmer många
aspekter: demokratiutveckling, kunskapsutveckling, tillväxt och bättre utbildning. Det är ett imponerande arbete som försiggår vid landets universitet och högskolor. Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Det är
tydligt att rutinerna för att följa upp de satsningar som görs många gånger
är bristfälliga. Vi kan också se att en bättre incitamentsstruktur skulle underlätta för universiteten och högskolorna att samverka med omvärlden.
I rapporten presenteras en bild av hur lärosätena själva ser på samverkan
och frågan om vad aktörerna i det omgivande samhället har för uppfattning
inﬁnner sig. För att få också deras perspektiv har vi bett ett antal intressenter att reﬂektera över resultaten i den här rapporten. Deras tankar och
kommentarer publiceras i en rapport 2005.
Universitetens och högskolornas samverkan med omvärlden är till sin
natur bred och berör många olika områden. Inte minst viktigt är den internationella arenan som högre utbildning verkar på idag. Nästa år fortsätter Högskoleverket att ha samverkan i blickfånget genom en internationell
studie på området.
Den här utvärderingen ska följas upp inom tre år. Då räknar jag med att
vi ska kunna fokusera i högre grad på resultat, och hoppas att samverkansarbetet är än mer etablerat!
Sigbrit Franke
Universitetskansler

Maria Lönn
utredare
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Sammanfattning
Syftet med utvärderingen är att ge perspektiv på och kunskap om hur universiteten och högskolorna samverkar med omvärlden. Ett mål är också att
bidra till utvecklingen inom området. I utvärderingen ingår att lyfta fram
de lärosäten som bedriver det bästa samverkansarbetet.

Det ﬁnns inte en ”tredje uppgift”
Det är inte längre relevant att tala om en ”tredje uppgift”. Samverkan är ett
förhållningssätt som är väl integrerat i forskning och utbildning.
Vi är imponerade av det arbete som sker vid universiteten och högskolorna. En betydande utveckling har skett under de senaste tio åren. Vi
tycker oss dock se att samverkan med målet att utveckla demokratin har
nedprioriterats något såväl av statsmakterna som av lärosätena de senaste
åren.
Nedanstående ﬁgur visar vår bild över universitetens och högskolornas
samverkan med omvärlden.
Universitetens och högskolornas samverkan med omvärlden
UPPDRAGSGIVARE:
Medborgarna

Regering och
riksdag

Utbildar och
forskar:
Universitet
och högskolor

PROCESSER:

INTRESSENTER:

Stödjer processerna:
kommuner, regionala organ,
holdingbolag, EU, Vinnova,
KK-stiftelsen m.fl.

Allmänhet

1. Profilering, rekrytering,
folkbildning/forskningskommunikation

Näringsliv

2. Kunskaps- och innovationssystemet
- start av bolag
- kunskapsöverföring

Offentlig sektor

3. Utbildningar för att möta efterfrågan på arbetsmarknaden. Omvärldskontakter under utbildningen.

Organisationer

MÅL:

Demokratiutveckling

Kunskapsutveckling
och tillväxt

Bättre utbildning
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Figuren illustrerar på vems uppdrag universiteten och högskolorna samverkar med omvärlden, vilka intressenterna är, genom vilka processer man
samverkar, vilka aktörer som stödjer samverkansarbetet samt målen med
samverkan.
Universiteten och högskolorna samverkar med det omgivande samhället
genom att forska och utbilda. Uppdraget att samverka har getts av regering och riksdag – och indirekt av medborgarna – huvudsakligen genom
högskolelagens krav på samverkan:
”Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet1.”

Universiteten och högskolorna samverkar med allmänheten, näringslivet,
oﬀentlig sektor och olika organisationer. Bland de aktörer som stödjer processerna ﬁnns kommuner, regionala organ, myndigheter som t.ex. Verket
för innovationssystem (Vinnova), Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling (KK-stiftelsen), de holdingbolag som är knutna till olika lärosäten samt den Europeiska unionen (EU). Målen med universitetens och
högskolornas samverkan med omvärlden har vi, utifrån statsmakternas
intentioner, tolkat som
- demokratiutveckling
- kunskapsutveckling och tillväxt
- bättre utbildning.
Samverkan sker genom tre huvudprocesser som är kopplade till lärosätenas
forskning och utbildning:
. Arbetet med proﬁlering, rekrytering och folkbildning/forskningskommunikation.
2. Medverkan i kunskaps- och innovationssystemet för att ge stöd till
start av bolag och kunskapsöverföring.
3. Utformning av utbildningar för att möta efterfrågan på arbetsmarknaden och att studenterna ges möjlighet till omvärldskontakter under
sin utbildningstid.

1
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1 kap. 2 § tredje stycket högskolelagen (1992:1434)

Våra samlade rekommendationer
För att utveckla universitetens och högskolornas samverkan
med omvärlden generellt anser vi att …

• Samverkansarbete bör uppvärderas vid meritvärdering.
• Resurser för samverkan bör i ökad utsträckning ges som direkta
statsanslag till alla universitet och högskolor istället för att, som idag,
kanaliseras till universiteten och högskolorna via myndigheter under
såväl närings- som utbildningsdepartementet.
• Statsmakterna bör tilldela universiteten och högskolorna resurser utifrån hur framgångsrikt ett lärosäte är i förhållande till de egna målen.
• Uppföljningen bör förbättras.
• Lärosätena bör samarbeta med varandra och arbeta för arbetsdelning
i större utsträckning än idag.
• Framgångsfaktorerna för strategiska allianser mellan lärosäten bör
identiﬁeras.
• Lärosätenas ledningar bör förvissa sig om att öppenhet genom samverkan med omvärlden balanseras med den akademiska integriteten.
• Det bör läggas större vikt vid samverkansarbete med målet att utveckla demokratin.
• Allmänheten bör uppvärderas som intressent.
• Det bör undersökas vilken slags intern stödjande organisation för
samverkan som är bäst lämpad att tillgodose behov vid olika situationer.
För att utveckla universitetens och högskolornas samverkan
för utveckling av demokratin anser vi att …

• Forskningskommunikation/folkbildning även i praktiken bör ses
som en del av lärosätenas samverkan med omvärlden.
• Stödet till enskilda forskare för att underlätta arbetet med forskningskommunikation/folkbildning bör förbättras.
• Biblioteken bör användas i större utsträckning.
För att utveckla universitetens och högskolornas samverkan
för kunskapsutveckling och tillväxt anser vi att …

• Universiteten och högskolorna bör utveckla strategier som stödjer behoven i kunskaps- och innovationsprocessens olika delar.
• Det bör ﬁnnas incitament för såväl lärosätena som de anställda att
vara aktiva i kunskaps- och innovationssystemet.
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• Ökat fokus bör läggas på att stimulera idéer och entreprenörskap.
• Det bör läggas större vikt vid nyttiggörande av idéer och forskningsresultat i beﬁntliga företag och oﬀentlig verksamhet.
• Utbildningar i entreprenörskap bör ges som ”strimmor” i hela utbildningsprogram.
• Ett lärosäte bör ha rätt att förfoga över holdingbolagets eventuella
vinster.
• Studenter bör ges insyn i holdingbolagens verksamhet.
• Lärosätena bör utveckla sina nätverk och kontaktytor genom t.ex.
forskningsinstituten eller institutsliknande organisationer inom ett
universitet eller en högskola.
För att utveckla universitetens och högskolornas samverkan
för bättre utbildning anser vi att …

• Lärosätena bör utarbeta strategier för att omvärldens synpunkter på
ett systematiskt sätt ska tillvaratas i utbildningen. Det är dessutom
viktigt att man tar hänsyn till aktuell forskning för att utforma utbildningar för kommande behov.
• Det är angeläget att lärosätenas ledningar på olika sätt stödjer institutionerna för att ha möjlighet att öka uppdragsutbildningen.
• Statsmakterna bör göra särskilda insatser för att öka uppdragsutbildningen vid de konstnärliga högskolorna.
• Studenter ges såväl möjlighet till omvärldskontakter under sin utbildning som information om lärosätets samverkansarbete i övrigt.
• Universiteten och högskolorna bör arbeta för praktik inom ﬂer utbildningar än idag.
• Universiteten och högskolorna ska stödja studenternas inträde på arbetsmarknaden.

Våra bästa lärosäten
Universiteten och högskolorna har olika förutsättningar för att samverka.
Det ger en mångfald och proﬁlering, men innebär också att det är orimligt
att lyfta fram ett lärosäte som arbetar bäst med alla de processer som i sin
tur leder fram till målen med samverkan. Istället har vi valt att lyfta fram
några lärosäten som, utifrån sina förutsättningar, har visat att de bedriver
det bästa arbetet.
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Samverkan för utveckling av demokratin

Vi anser att Göteborgs universitet, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
samt Mälardalens högskola samverkar bäst med målet: utveckling av demokratin. Alla de stora universiteten förtjänar också att nämnas då de sedan länge bedriver en bred informationsverksamhet.
Samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt

Vi anser att Chalmers tekniska högskola (Chalmers), Linköpings universitet samt Blekinge tekniska högskola samverkar bäst med målet: kunskapsutveckling och tillväxt. Karolinska institutet, Karlstads universitet samt
Mälardalens högskola förtjänar också att nämnas.
Samverkan för bättre utbildning

Vi anser att Linköpings universitet och Mälardalens högskola samverkar
bäst med målet: bättre utbildning. Karlstads universitet och Uppsala universitet förtjänar också att nämnas.
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Missivbrev
Till rektor
f.k. Kvalitetsansvarig

Utredningsavdelningen
Maria Lönn
2004-01-29
Reg.nr 643-4871-03

Nationell kvalitetsbedömning av samverkansuppgiften
Bakgrund

Universitetskanslern informerade i ett brev från den  november 2003 om
utvärderingen av högskolans samverkansuppgift. Det är nu dags att samla
in underlag till denna utvärdering.
Underlaget till utvärderingen kommer huvudsakligen att vara skriftliga svar på de frågor som ﬁnns bifogade till detta brev. Baserat på detta
kommer Högskoleverkets bedömargrupp sedan att ställa kompletterande
frågor vid det möte ni nyligen blivit inbjuden till.
Instruktioner

Svaren på bifogade frågor ska vara Högskoleverket tillhanda senast den
3 april. Materialet ska lämnas dels i tryckt form (åtta exemplar), dels i
form av Word- eller Excelﬁler (ej nödvändigt ifråga om eventuella bilagor). Svaren ska skickas till Högskoleverket, att: Maria Lönn, Box 785,
03 99 Stockholm samt till e-postadress: maria.lonn@hsv.se Frågor om
utvärderingen kan ställas till undertecknad via denna e-postadress eller
på tfn 08-563 085 6.
Svaren bör högst omfatta 20 sidor med viss hänsyn tagen till lärosätets
storlek. Dessutom kan några av frågorna vara svåra att svara på beroende
på lärosätets inriktning. Bilagor kan bifogas till frågorna 5, 9 och 23 samt
för beskrivningar av goda exempel. Högst fem goda exempel bör lämnas
från varje lärosäte.
Med vänlig hälsning
Maria Lönn,
Projektledare
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Inledning
Universiteten och högskolorna samverkar med det omgivande samhället
sedan länge. Hittills har ingen systematisk utvärdering genomförts av universitetens och högskolornas arbete. Denna utvärdering, som har initierats
och genomförts av Högskoleverket, syftar till att ge perspektiv på och kunskap om hur lärosätena samverkar med omvärlden. Utvärderingen syftar
också till att bidra till utveckling av samverkansarbetet. Utvärderingen
har ett nationellt, jämförande perspektiv. I detta ingår att lyfta fram de
lärosäten som visat att de har det bästa arbetssättet.
Utvärderingen har letts av Maria Lönn, Högskoleverket. Från Högskoleverket har också Margot Wojdas medverkat som administrativt stöd. Till
utvärderingen har knutits en bedömargrupp, där även Maria Lönn ingått.
Gruppen har i övrigt bestått av:
• Mårten Carlsson, prof. em., rektor för SLU 982–94,
• Peter Johansson, ansvarig för FoU-frågor vid Svenskt
Näringsliv,
• Katrin Sjunnesson, Sveriges förenade studentkårer,
• Christina Skantze, chef för Strukturfondsenheten vid Verket för näringslivsutveckling (Nutek) 2 , samt
• Lena Wollin, informationschef vid Vetenskapsrådet.
Bedömargruppen kommer fortsättningsvis att benämnas ”vi”.
Högskoleverket genomförde under 999 kvalitetsbedömningar av universitetens och högskolornas arbete med andra aspekter, nämligen jämställdhet, studentinﬂytande och mångfald. Resultatet blev mycket uppmärksammat och ledde till att dessa områden hamnade i fokus för debatt
och blev föremål för åtgärder. Det senare visades inte minst i de uppföljningar som genomfördes under 2003.

2

Christina Skantze har ett förﬂutet inom kommunal verksamhet. Hon har bl.a.
varit kommundirektör och ledamot av Kommunförbundets forskningsråd.
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Arbetsmodell och disposition
Universitetens och högskolornas samverkan med omvärlden är mångfacetterad och komplex och under ständig förändring. Vår utgångspunkt
är hur statsmakterna i lagar och propositioner har uttryckt att lärosätenas
samverkan med omvärlden ska bedrivas. I dokumenten har vi urskiljt följande mål för lärosätenas arbete:
• Samverkan för utveckling av demokratin
• Samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt
• Samverkan för bättre utbildning.
För oss är det ett konstruktivt sätt att se på samverkan även om det saknas
tydliga gränser mellan områdena. För vart och ett av områdena har vi tagit
fram bedömningsgrunder, huvudsakligen utifrån statsmakternas krav.
När vi bedömt lärosätena har fokus varit på deras arbetssätt. Det innebär att bedömningsgrunderna är sådana vi anser leder fram till goda resultat. Resultaten ger sedan positiva eﬀekter på demokratin, kunskapsutvecklingen, tillväxten samt på utbildningen.
Det hade varit värdefullt att systematiskt undersöka resultaten, men det
har inte ingått i vårt uppdrag. För att ändå bidra till ett erfarenhetsutbyte
på området kommer vi att publicera goda exempel i början av 2005. På
olika sätt lyfts ändå resultaten fram i utvärderingen. I uppföljningen av
utvärderingen, som planeras ske 2007, kommer resultaten att få en mer
framträdande plats.
Vi anser att det är orimligt att lyfta fram en eller ﬂera lärosäten som
bedriver ett bra samverkansarbete på alla områden. Vi har därför valt att
lyfta fram lärosäten med olika goda förutsättningar, som vi anser bedriver
ett bra arbete inom ett eller ﬂera av de tre områdena.
Samverkansbegreppet omfattar vitt skilda verksamheter – allt från populärvetenskap till aktiv medverkan i kunskaps- och innovationssystemet.
Möjligheterna för ett enskilt lärosäte att arbeta på ett bra sätt med de olika
områdena bygger i stor utsträckning på de förutsättningar lärosätet har.
Vi har koncentrerat oss på de generella drag som vi anser kännetecknar
samverkansarbetet och hur arbetet kan förbättras. Det har varit angeläget
att fånga upp om lärosätena uppfattar samverkan som stödjande för, eller
konkurrerande med, forskning och utbildning. Angeläget har också varit
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att undersöka hur lärosätena balanserar kravet på ökad öppenhet, med den
akademiska integriteten.
Vi har varit intresserade av hur samverkan har utvecklats det senaste
decenniet och hur lärosätena har svarat på förändringarna samt vilka aktörer lärosätena uppfattar som stödjande under perioden. Universiteten och
högskolorna har fått möjlighet att ge synpunkter på nuvarande villkor för
och styrning av samverkansarbetet.
Vi har tagit del av ﬂera studier som handlar om universitetens och högskolornas samverkan med omvärlden. I stort sett ingen har fokuserat på
hur universiteten och högskolorna kan utveckla sitt arbete. Vi hoppas att
kunna medverka till detta.

Enkät och möten – underlag för utvärderingen
Underlaget för utvärderingen utgörs av skriftligt material från lärosätena
samt information från möten som genomförts med lärosätesrepresentanter.
I utvärderingen medverkar 39 lärosäten3.
Den 29 januari 2004 skickades en enkät till samtliga lärosäten med frågor kring deras samverkan med omvärlden. Svaren skulle komma in senast
den 3 april 2004. 20 sidor sattes som en övre gräns för redovisningens
omfattning. Antalet goda exempel ﬁck inte överstiga fem. Vissa speciﬁka
bilagor efterfrågades för att tydliggöra vissa frågor.
Från den 9 juni till den 22 september 2004 genomförde vi möten med
samtliga medverkande lärosäten. Vid mötena diskuterades både frågor som
rörde det enskilda lärosätets enkätsvar, och frågor av mer strategisk karaktär. Från lärosätena deltog oftast rektor och någon i ledningen med särskilt
ansvar för samverkan samt handläggare och lärare med särskilda kunskaper. Vid de allra ﬂesta möten deltog en eller två studenter. I samband med
mötena efterfrågades i vissa fall kompletterande uppgifter. Även dessa utgör underlag för utvärderingen.
Mötena omfattade två timmar och genomfördes på åtta orter. Vi träffade de konstnärliga högskolorna vid samlade möten. Det innebar att vi
träﬀade antingen två eller tre av dessa lärosäten samtidigt.
För att genomföra utvärderingen hade en alternativ metod varit att göra
en närmare undersökning av verksamheten på institutions- och fakultetsnivå, t.ex. genom platsbesök. En annan aspekt hade varit att undersöka
3
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Samtliga lärosäten med statlig huvudman medverkar. Dessutom medverkar
några större enskilda utbildningsanordnare (Chalmers, Handelshögskolan i
Stockholm samt Högskolan i Jönköping).

externa intressenters och studenters syn på enskilda universitets och högskolors samverkansarbete. Högskoleverket har bedömt att metoden med
självvärderingar kombinerat med möten utgör ett tillräckligt underlag för
utvärderingen.
Ett viktigt bidrag för att genomföra utvärderingen har varit det engagemang och den kunskap de allra ﬂesta lärosäten har visat för utvärderingen, trots att utvärderingen tidsmässigt kolliderade med ett liknande
återrapporteringskrav i regleringsbrevet. En bättre samordning skulle ha
underlättat lärosätenas arbete. Det har även framförts i enkätsvaren och
under våra möten.
Bedömningarna bygger enbart på det skriftliga material vi fått och information från mötena. De bedömare som haft ett jävsliknande förhållande till några lärosäten har inte medverkat i bedömningen av de lärosäten det gäller.

Studenterna inte alltid delaktiga
Vi har noterat att studenterna inte alltid inbjudits av lärosätena till att
medverka i utarbetande av enkätsvaret. Inte heller har studenter alltid getts
möjlighet att medverka vid möten med oss. I enkätsvaren saknas överlag
tankar om hur studenter kan medverka i utveckling av utbildningar med
ett större inslag av omvärldskontakter.
Att kvalitetsarbete är en gemensam angelägenhet för både personal och
studenter vid universiteten och högskolorna samt att studenter ska ha rätt
att påverka utbildningen framgår av högskolelagen4. Vi utgår från att studenterna involveras i arbetet med kommande kvalitetsutvärderingar.

Disposition
I kapitlet Samverkan – begreppet och utvecklingen beskrivs de krav statsmakterna ställt på universiteten och högskolorna, huvudsakligen i propositioner. I kapitlet ges också en bild över de initiativ statsmakterna tagit för
att stödja lärosätenas utveckling av samverkansarbetet.
Hur samverkan relaterar till forskning och utbildning presenteras i kapitlet Samverkan – en del av verksamheten. I samma kapitel beskrivs förändringar i omvärlden som har påverkat lärosätenas samverkansarbete
4

1 kap. 4 § 3 stycket och 4a § högskolelagen
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samt hur lärosätenas ledningar har agerat gentemot omvärlden för att möta
förändringarna. Inledningsvis presenteras våra slutsatser och rekommendationer.
Därefter följer, i nämnd ordning, kapitlen Samverkan för utveckling
av demokratin, Samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt respektive Samverkan för bättre utbildning. I alla kapitel presenteras först våra
generella slutsatser och rekommendationer. Sedan följer vilka lärosäten
vi bedömer arbetar bäst utifrån våra bedömningsgrunder. Varje kapitel
avslutas med en kartläggning över området. Kartläggningen är förhållandevis omfattande. Vår tanke är att den kan bidra till kunskapsutbyten på
olika områden.
I kapitlet Genomförande och uppföljning beskrivs hur universitets- och
högskoleledningar har agerat för att stödja samverkansarbetet inom lärosätet.
I det sista kapitlet görs avslutande reﬂektioner. I kapitlet redovisas även
våra övergripande rekommendationer.
I bilaga  ﬁnns enkäten som skickades till alla universitet och högskolor.
I bilaga 2 ﬁnns en sammanställning av andelen intäkter för uppdragsutbildning.
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Samverkan – begreppet och
utvecklingen
Krav och förväntningar på att verksamheten vid universiteten och högskolorna ska ha samhällsrelevans har varierat över tiden. Den historiska
roll universiteten och högskolorna haft för samhällets utveckling beskrivs
i många olika sammanhang5. Sedan 997 uttrycks kravet på samverkan i
högskolelagen:
”Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet.”

Regering och riksdag har ställt krav på att universiteten och högskolorna
ska samverka med omvärlden både före och efter införandet av regeln i
högskolelagen 997. Statsmakterna har även stöttat universiteten och högskolorna med olika initiativ för att lärosätena ska kunna leva upp dels till
kraven, dels till de förväntningar som ställs från intressenter i universitetens och högskolornas närhet6 . Vår beskrivning nedan koncentreras till de
krav statsmakterna ställt på universiteten och högskolorna, och de initiativ
som tagits för att stötta lärosätena sedan 970-talets slut fram till början
av år 2004.

1970-talet – forskningsinformation betonas
I slutet av 970-talet genomförs ”977 års högskolereform”. Den innebär
bl.a. att nya högskolor etableras, utan fast forskningsorganisation. Samtidigt införs systemet med externa ledamöter i universitets- och högskolestyrelser. I den nya högskolelagen regleras också universitetens och
högskolornas samverkan med omvärlden. Spridning av forskning och utvecklingsarbete, dvs. forskningsinformation, är det som betonas. Under
980-talet genomförs ﬂera aktiviteter för att öka universitetens och högskolornas omvärldsnytta.
5
6

Se bl.a. Högskoleverket (2000).
Inom vissa sektorer, t.ex. inom skogs- och jordbruksområdet, har det sedan
länge funnits särskild verksamhet för att underlätta samverkan mellan lärosätena och samhället.
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1990-talet – stödstrukturer börjar ta form
I början av 990-talet tas initiativ till att öka universitetens och högskolornas direkta samhällsrelevans. Det som påbörjas är arbetet med att bygga
stödstrukturer för verksamheten.
Holdingbolag bildas och teknikbroar skapas

Regeringen föreslår t.ex. i 993 års forskningsproposition, Forskning för
kunskap och framsteg, inrättandet av Teknikbrostiftelser och holdingbolag. Teknikbroarna, som är sju till antalet, skapas för att öka kunskapsutbytet och samarbetet mellan lärosätena och näringslivet. Holdingbolag
bildas vid elva universitet och högskolor 7. Dotterbolagen skulle utveckla
forskningsresultat till kommersiella tillämpningar eller bedriva uppdragsforskning. En restriktion för bolagen är att de inte får bedriva verksamhet
som är grundläggande uppgifter vid ett universitet eller en högskola. Teknikbrostiftelserna tilldelades tillsammans en miljard kronor. Holdingbolagens tilldelade kapital uppgick till mellan fyra och tio miljoner kronor
per bolag.
Löntagarfondsmedel blir strategiska forskningsresurser

Under 993 och 994 inrättas olika strategiska forskningsstiftelser av medel
från de avvecklade löntagarfonderna. Alla dessa ﬁnansiärer har på olika
sätt till uppgift att stödja samverkan mellan lärosätena och omvärlden.
Stiftelsen för strategisk forskning är en av dessa och stödjer ofta tvärvetenskapliga forskarskolor och olika nätverk mellan forskare. Stiftelsen
för miljöstrategisk forskning (Mistra) är en annan. Denna stödjer enbart
forskning som bedrivs i nätverksform, där deltagarna har olika bakgrund.
KK-stiftelsen bildades också av medel från de avvecklade löntagarfonderna. Stiftelsen har bl.a. som uppgift att utveckla de unga högskolorna
och industriforskningsinstituten.

Samverkan med omvärlden – lagkrav med stegvis
precisering
I budgetpropositionen för 997 föreslås att högskolelagen ändras till sin
nuvarande lydelse i fråga om universitetens och högskolornas samverkan
7
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Holdingbolag bildades vid detta tillfälle vid Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Luleå universitet, Sveriges
lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Karolinska institutet, Högskolan i
Halmstad, Göteborgs universitet och vid Kungl. Tekniska högskolan.

med omvärlden. I nämnda proposition görs ﬂera preciseringar av vad kravet innebär för universiteten och högskolorna. Det görs även i kommande
budgetpropositioner och sådana med anknytning till forsknings- och utbildningsfrågor. Det som står i propositionerna får oftast en direkt påverkan på universitetens och högskolornas regleringsbrev.
NYFOR-utredningen låg till grund för lagkrav …

Det som huvudsakligen låg bakom lagförändringen är att den s.k. NYFOR-kommittén8 lämnade sina två betänkanden 996. Kommittén belyste
många aspekter av nyttiggörande av forskningsresultat och samverkan
mellan näringslivet och universitet/högskolor. Den genomförde också en
granskning av hur kravet på samverkan mellan lärosätena och omvärlden
formulerats i högskolelagen, och hur detta tolkades. Kommittén betonade
att en ökad samverkan inte ﬁck leda till att universiteten och högskolorna
okritiskt anpassade sig efter näringslivets kortsiktiga behov. Viktigt för att
förhindra en sådan utveckling var dels att universiteten och högskolorna
själva utarbetade riktlinjer för dessa frågor, dels att högskolelagen förtydligades på denna punkt.
… och behandlas i budgetpropositionen för 1997

I budgetpropositionen för 997 görs preciseringarna att uppgiften ska genomföras inom ramen för de ordinarie resurserna och att utbyggnaden av
de mindre och medelstora högskolorna bl.a. är avsedd för att främja samverkan med omvärlden. De direkt anvisade medlen för forskningsinformation som universiteten och högskolorna haft sedan 993 upphör i och
med 997 års budgetproposition. Medlen för samma ändamål till Forskningsrådsnämnden upphör också.
I budgetpropositionen framgår att universiteten och högskolorna bör
spela en större roll som mottagare av erfarenheter och problem från t.ex.
företag och andra organisationer. Det ska öka forskningens möjligheter
att besvara angelägna frågor. I samma proposition framgår att fort- och
vidareutbildning bör planeras och genomföras i samarbete med viktiga
intressenter. Vidare beskrivs att en viktig del av samverkan är att lärosätena informerar regionen om möjligheten att vända sig till universitetet
eller högskolan för att få information av olika slag och att lärosätet har ett
ansvar för att underlätta informationsökningen. I detta har biblioteket en
8

Kommitténs fullständiga namn är Nyttiggörande av forskningsresultat, samverkan näringsliv–högskola.
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viktig funktion. Universitets- och högskolebiblioteken ska med syfte att
bl.a. stärka folkbildningen avsätta tillräckligt med resurser för biblioteken
samt hålla biblioteken öppna för allmänheten. Det framgår även av bibliotekslagen9.
… samt i Forskning och samhälle

NYFOR-utredningen behandlas huvudsakligen i propositionen Forskning
och samhälle. I propositionen dras t.ex. upp riktlinjer för nyttiggörande av
forskningsresultat. Av dessa framgår att det är lärosätets ansvar att skapa
förutsättningar för nyttiggörande av den kunskap som forskningen genererar. I praktiken innebär detta att universitetet eller högskolan bör ge rådgivning i t.ex. patentfrågor och aﬀärsjuridik, i varje fall på en övergripande
nivå. Av propositionen framgår även att frågan om breddad rekrytering är
en del av uppgiften att samverka med omvärlden. Det fokuseras även på
att en dialog mellan lärosätena och enskilda medborgare är en demokratifråga. Regeringen anser här att universiteten och högskolorna bör ta ett
ökat ansvar för att utveckla denna dialog.
Ledning, lärare och organisation påverkas

Riksdagsåret 996/97 kommer propositionen Högskolans ledning, lärare och
organisation. Denna får bl.a. till följd att högskoleförordningen ändras så
att en adjunkt får befordras till lektor även om inte behörighetskraven är
uppfyllda. Sådan befordran kan ske om adjunkten har visat särskild skicklighet som pedagog eller ledare, eller
”… visat särskild förmåga att samverka med det omgivande samhället10”.

Bland de bedömningsgrunder som allmänt ska beaktas vid anställning
av lärare ﬁnns
”… förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera
om forskning och utvecklingsarbete11”.

Propositionen påverkar även styrelsearbetet. Den leder till att ordförande
ska vara någon som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskolan.
Regeringen blir samtidigt den som utser ordförande.12
9
10
11
12
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6 § och10 § bibliotekslagen (1996:1596)
4 kap. 13 § högskoleförordningen
4 kap. 15 § högskoleförordningen
2 kap. 4 § högskoleförordningen

Samverkan ska vara en integrerad del av verksamheten

I budgetpropositionen för 999 förs ett resonemang om inriktningen på
forskning och utbildning för högskolor som ska bli universitet. Där framgår att samhällets behov bör vara styrande för verksamheten vid dessa.
Samma riksdagsår tar regeringen ställning till de förslag som lämnas i
utredningen Forskning 2000. I propositionen Vissa forskningsfrågor skriver
regeringen att kraven på universitetens och högskolornas samverkan med
omvärlden ska tolkas på följande sätt:
”Forskning 2000 menar att samverkan inte är en från undervisning och
forskning skild verksamhet utan ett sätt att nyttja resurser. Regeringen instämmer i att samverkan skall vara en integrerad del av högskolans totala
verksamhet. Det innebär t.ex. att högskolan skall bedriva forskning och
utbildning på ett sådant sätt att den tillsammans med det omgivande samhället gemensamt utvecklar kunskaper och former för att dra nytta av forskningen. Däremot instämmer inte regeringen i att samverkan bara skulle
vara en fråga om resurser. Bl.a. ger samverkan möjligheter till en ömsesidig
kunskapsbildning som annars inte skulle komma till stånd. Samverkan ger
också ett inﬂöde av idéer till lärosätet som bör få eﬀekt på undervisning och
forskning. Att universitet och högskolor förmår utveckla en god samverkan
med externa intressenter inom såväl grundutbildning som forskning, utan
att lärosätets integritet riskeras, är en viktig kvalitetsaspekt för verksamheten. Samtidigt är det viktigt att betona högskolans samverkan med hela det
omgivande samhället, kommuner, landsting, myndigheter, organisationer
och allmänhet och inte bara företag och näringsliv. Samverkansuppgiften
är också en ömsesidig verksamhet som endast kan göras möjlig om samtliga parter, såväl högskolan som näringsliv, myndigheter och organisationer
har ett engagemang.13”
Utbildningen ska svara mot efterfrågan på arbetsmarknaden

I budgetpropositionen för år 2000 understryks att universitetens och
högskolornas samverkan med det omgivande samhället även ska omfatta
grundutbildningen. Regeringen anser att samverkan dels ska utveckla formen på utbildningen så att studenternas kontakter med det omgivande
samhället ökar, dels ska bidra till att innehållet i utbildningen svarar mot
de kunskaper och kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.
13 Regeringens proposition 1998/99:94, Vissa forskningsfrågor, s. 34.
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Krav på strategier och handlingsprogram

I budgetpropositionen för år 200 är regeringens bedömning bl.a. att universiteten och högskolorna i ökad utsträckning ska integrera samverkan i
forskning och utbildning. Dessutom ska lärosätena arbeta interaktivt med
det omgivande samhället och fortsätta att utveckla strategier och handlingsprogram inom området. Av propositionen framgår att universiteten
och högskolorna bör medverka i det fortsatta arbetet med de regionala tillväxtavtalen samt att de bör öka sin beredskap för det livslånga lärandet,
bl.a. genom att utveckla ﬂexibla studieformer.
Samverkan ska utvecklas

Propositionen Forskning och förnyelse kommer under riksdagsåret 2000/0.
Av denna framgår att samverkan ska utvecklas inom områden som tidigare inte haft så mycket samverkan. Bland de områden som anges ﬁnns
samhällsvetenskap, och det konstnärliga området. Annat som tas upp i
propositionen är att universitet och högskolor har ett ansvar för att underlätta för såväl privatpersoner som företag och andra organisationer att
hitta den information de efterfrågar. Det framhålls att universiteten och
högskolorna fyller en viktig folkbildningsfunktion. Man betonar att det är
nödvändigt med en förtroendefull dialog mellan forskarna och det övriga
samhället, inte minst allmänheten.
Samverkan med oﬀentlig sektor beskrivs särskilt. Regeringens uppfattning är att samverkan med denna intressentgrupp bör öka. Dessutom bör
samverkan med oﬀentlig sektor omfatta enskilda yrkesverksamma, t.ex.
den stora gruppen lärare.
Universiteten och högskolorna – viktiga aktörer i
innovationssystemet

Universiteten och högskolorna beskrivs som viktiga aktörer i det nationella
innovationssystemet i propositionen FoU och samverkan i innovationssystemet, som kommer riksdagsåret 200/02. Regeringen anser t.ex. att lärosätena genom sina holdingbolag ska förenkla och underlätta kommersialisering av forskningsresultat och idéer. En kortare diskussion förs även
om hur uppgiften att samverka med det omgivande samhället ska tolkas.
Regeringen anser att uppgiften naturligt ska ansluta till lärosätets övriga
uppgifter: forskning och utbildning. I propositionen En politik för tillväxt
och livskraft i hela landet, också den från riksdagsåret 200/02, görs tillägget att samverkan ska komma alla intressentgrupper till del.
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Uppdragsutbildning – ett verktyg för det livslånga lärandet

I propositionen Den öppna högskolan, som kommer riksdagsåret 200/02,
behandlas uppdragsutbildning. Regeringen anser att uppdragsutbildning
är ett instrument för det livslånga lärandet och ska bl.a. användas för att
ge anställda aktuell kunskap. Av propositionen framgår att det vid varje
lärosäte ska ﬁnnas en policy och en sammanhållande funktion för uppdragsutbildning. Syftet är bl.a. att lärosätena ska kunna bli mer aktiva på
området och tydliga i förhållande till den ordinarie grundutbildningen.
Krav på återrapportering

Som nämnts återspeglas skrivningar om samverkan i olika propositioner
i universitetens och högskolornas regleringsbrev. I regleringsbreven ställs
det dessutom krav på återrapportering.
I regleringsbrevet för 998 begärde regeringen inrapportering av ett särskilt handlingsprogram för samverkan med omvärlden. Något år senare
skulle både en strategi och ett handlingsprogram redovisas som ett särskilt uppdrag.
I regleringsbrevet för år 200 ﬁnns kravet att lärosätet ska redovisa vilka
åtgärder som vidtagits med anledning av strategi och handlingsprogram i
de två verksamhetsgrenarna forskning och forskarutbildning samt grundutbildning. Utgångspunkt ska vara strategidokumenten och handlingsplanerna för samverkan. Dessutom ska lärosätet redovisa hur strategierna och
handlingsprogrammen följs upp. Under en längre tid har det även funnits
krav på att redovisa intäkter för uppdragsutbildning och uppdragsforskning i årsredovisningen.
Fr.o.m. regleringsbrevet för år 2003 avser regeringen att var fjärde år
begära in en särskild redovisning av universitetens och högskolornas samverkan med omvärlden. Den ska omfatta hur universitetet eller högskolan samverkar i verksamhetsgrenarna. Dessutom ska redovisas hur aktiviteterna följs upp och utvärderas. Av samma regleringsbrev framgår att
universiteten och högskolorna bör medverka i arbetet med de regionala
tillväxtprogrammen.

Flera initiativ för att stödja universiteten och
högskolorna
Statsmakterna har också med ﬂera initiativ stöttat universiteten och högskolorna för att dessa ska kunna leva upp till kraven på samverkan i hög-
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skolelagen. Förutom resurser från olika stiftelser, i huvudsak de som bildats av medel från löntagarfonderna, tilldelas medel från myndigheter
under både utbildnings- och näringsdepartementen. Några av initiativen
beskrivs nedan.
Forskningsstiftelser för samverkan

Forskningsstiftelserna, som bildades i samband med avvecklingen av löntagarfonderna, fortsätter att ﬁnansiera aktiviteter som stöder samverkan
under senare delen av 990- och början av 2000-talet. KK-stiftelsen t.ex.
utformade tillsammans med Nutek ett program för samverkan mellan
mindre högskolor och näringslivet, huvudsakligen små och medelstora
företag. Programbudgeten omfattade 20 miljoner kronor och löptiden
omfattade fyra år (998–2002). Det fanns även andra medﬁnansiärer, t.ex.
den Europeiska unionen (EU). 9 lärosäten deltog i programmet.
Ny organisation för forskningsﬁnansiering

En ny organisation för forskningsﬁnansiering inrättades år 200. Syftet
var bl.a. att möjliggöra mer tvärvetenskapliga satsningar samt att fokusera
på innovationssystemet och behovsmotiverad forskning. De forskningsråd
som inrättades var Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (Formas). Vetenskapsrådet har bl.a. ett nationellt ansvar för att utveckla forskningsinformationen.
Vinnova inrättades samtidigt som forskningsråden. Myndigheten har
bl.a. till uppgift att initiera och ﬁnansiera behovsmotiverad FoU till stöd
för innovationssystemet och hållbar utveckling.
Nutek gavs till viss del nya uppgifter fr.o.m. 200, dvs. samtidigt som
den nya organisationen för forskningsﬁnansiering trädde i kraft. Nutek
gav under några år såddﬁnansiering, dvs. ﬁnansiering för att utveckla idéer
med utvecklingspotential.
Fler holdingbolag och satsningar för regional utveckling

År 2002 ges tre ytterligare universitet och högskolor möjlighet att bilda
holdingbolag. Dessa är Karlstads universitet, Högskolan i Borås samt Högskolan Kristianstad. Samma år inrättas Delegationen för regional samverkan om högre utbildning. Syftet med satsningen är att stimulera regionalt
samarbete om högre utbildning för att skapa hållbar tillväxt och bredda
rekryteringen till högre utbildning. Delegationens arbete avslutas i början av 2005.
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EU stimulerar samverkan

Medlemskapet i EU har inneburit medﬁnansiering med medel från strukturfonderna och ramprogrammen.
Strukturfondmedel ska bl.a. stimulera den regionala samverkan i de
områden som omfattas av strukturfondsprogrammen. Medel som kan fås
genom ramprogrammen ska bl.a. bidra till att förbättra Europas industriella konkurrenskraft. För nästan all EU-ﬁnansiering är villkoret att universiteten och högskolorna bidrar med medﬁnansiering.
EU-kommissionens handlingsplan Vetenskap och samhälle är ett av programmen inom sjätte ramprogrammet. Målsättningen är att samla insatserna på europeisk nivå för att utveckla starka band mellan vetenskap och
samhälle. Ett område som också betonas är hur det vetenskapliga stödet
till beslutsfattare ska förbättras.
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Samverkan – en del av
verksamheten
Samverkan ska utvecklas utan att riskera den akademiska integriteten.
Universitetens och högskolornas samverkan ska omfatta hela det omgivande samhället.

Slutsatser och rekommendationer
Olika förutsättningar

Lärosätena har olika förutsättningar för att samverka. Förutsättningarna
påverkar möjligheterna för ett framgångsrikt arbete. De faktorer vi anser
är mest väsentliga är omfattningen av tillämpad forskning och forskningsvolymen. Motiven bakom ett lärosätes etablering spelar också roll. Förhållandena får konsekvenser när vi bedömer vilka lärosäten som arbetar bäst
med de olika områdena.
Ett stöd för verksamheten

Lärosätenas ledningar upplever samverkan som stödjande för forskning
och utbildning. Många är också angelägna om att lärosätet på olika sätt
ska bidra till samhällets utveckling.
Lärosätenas ledningar anser att samverkan är integrerad med övrig verksamhet. På ledningsnivå ﬁnns inte längre den ”tredje uppgiften” som någonting skilt från forskning och utbildning. En möjlig förklaring till detta
är att regering och riksdag understrukit förhållningssättet.
Det anas dock en rädsla över att universiteten och högskolorna ska bidra med lösningar till alla samhällsproblem. Det kan vara så att de unga
högskolorna upplever detta som särskilt svårt eftersom högskolan ofta har
en nära relation till regionen.
Vår uppfattning är att samverkan generellt sett är stödjande för forskning och utbildning. Man ska däremot inte samverka i alla skeden av
en forskningsprocess eller i en utbildning. Då kan samverkan komma i
konﬂikt med målen för forskning och utbildning, och på så sätt påverka
verksamheten negativt.
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Ett hot mot den akademiska integriteten?

De ﬂesta universitet och högskolor är medvetna om att samverkan kan
hota den akademiska integriteten. Det är emellertid en utbredd uppfattning att balansgången mellan öppenhet och integritet fungerar i den egna
verksamheten – och detta utan att det undersökts närmare. Några av de
större universiteten har formaliserat etiska diskussioner kring frågan med
syfte att komma tillrätta med eventuella brister.
Större brister kan leda till att verksamheten vid ett enskilt lärosäte ifrågasätts. Många sådana händelser kan medföra att det goda förtroendet hos
bl.a. allmänheten för forskning och utbildning minskar.
Vår uppfattning är att öppenhet måste balanseras med en den akademiska integriteten. En universitets- eller högskoleledning bör förvissa sig
om att balansen fungerar och vidta åtgärder för att upprätthålla den. En
sådan åtgärd kan vara att föra etiska diskussioner om samverkan. Förutom att diskussionerna är viktiga för att värna den akademiska integriteten kan de bidra till att göra samverkan mer legitim vid universiteten
och högskolorna.
En ökning har skett

Universitetens och högskolornas samverkan med omvärlden har ökat de
senaste åren. Det är inte direkt mätbart, men det är ändå tydligt att såväl
antalet intressenter som olika grupper av intressenter har ökat. Universiteten och högskolorna har genom olika insatser skapat nya slags mötesplatser
för att öka samverkan.
Huvudförklaringen till en ökad samverkan kan vara att den uppfattas
som stödjande för övrig verksamhet samt att kravet på samverkan i högskolelagen har ökat legitimiteten. Andra bidragande förklaringar kan vara
utbyggnaden av högskolan, utvecklingen inom IT-området samt större
möjligheter till extern ﬁnansiering.
Lärosätena vill ha en förstärkning av resurserna

Lärosätena anser att en resursförstärkning är nödvändig för att kunna utveckla samverkansarbetet i enlighet med egna strategier och prioriteringar.
De ﬂesta har uppfattningen att resursförstärkningen ska ske genom en
ökning av direkta statsanslag för forskning och utbildning. Andra vill ha
särskilda resurser för samverkan. Vi har iakttagit att det ﬁnns en dubbelhet
i fråga om ﬁnansiering. Samtidigt som de ﬂesta lärosäten är angelägna om
att se samverkan som en ”naturlig del” av utbildning och forskning, dvs.
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något som inte direkt kan urskiljas från de båda verksamheterna, vill ﬂera
lärosäten ha ”öronmärkta” medel för att samverka.
Allmänheten – en bortglömd intressent

Få lärosäten nämner att allmänheten är en viktig intressent. Det kan bero
på att allmänheten inte är en väldeﬁnierad grupp som man kan diskutera
framtida projekt eller sluta avtal med. En annan förklaring kan vara att
allmänheten och den verksamhet som riktar sig till allmänheten, t.ex. populärvetenskap, har prioriterats ned de senaste åren till förmån för andra
former av samverkan.
Vår uppfattning är att allmänheten bör ses som en viktig intressent för
universiteten och högskolorna. Det är bl.a. viktigt för att upprätthålla allmänhetens förtroende för verksamheten.
Ledningarna har agerat för att stödja

Universitets- och högskoleledningarna har med olika initiativ agerat för
att möta framtida möjligheter och kravet i högskolelagen. Man har stöttat samverkansarbetet organisatoriskt samt byggt strategiska nätverk med
externa intressenter. Det strategiska nätverksbyggandet förekommer i stor
omfattning och verkar ha ökat de senaste åren, kanske beroende på att
universiteten och högskolorna har getts en betydande roll i det regionala
utvecklingsarbetet.
Flera strategiska allianser mellan lärosäten har dessutom nyligen ingåtts.
Förväntningarna på ökad samverkan från omgivningen, och de ökade kraven som följer med det är en anledning till alliansbyggandet. Några universitet och högskolor är med i ﬂera av dessa allianser. Man kan ifrågasätta
om det är möjligt att bedriva ett bra samarbete i ﬂera allianser? Vi anser att
framgångsfaktorerna för en strategisk allians bör undersökas närmare.
Flera universitet och högskolor anser att bisysslor bland lärarna kan bidra till nätverksbyggande med omvärlden. Regelverket kring bisysslor för
universitets- och högskoleanställda är komplicerat. Det avser att tillgodose
ﬂera intressen, t.ex. att utnyttja den ämneskunskap som ﬁnns hos en lärare
i samhället samtidigt som bisysslan inte får konkurrera med anställningen
som lärare. Bisysslor som inte sköts på rätt sätt kan hota förtroendet för
universiteten och högskolorna. Mot den bakgrunden har vi svårt att bedöma om en stor omfattning av bisysslor är positivt eller inte.
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Många aktörer stödjer

Många aktörer stödjer universiteten och högskolorna för att utveckla samverkansarbetet. Det sker huvudsakligen genom ekonomiskt stöd. Nästan
uteslutande avser resurserna tidsbegränsade projekt.
Vi har noterat att det i stort sett saknas aktörer som stödjer den del av
samverkan som avser forskningskommunikation/folkbildning.

Olika förutsättningar för att samverka …
… för utveckling av demokratin

Lärosäten med mycket forskning har goda förutsättningar för att arbeta
framgångsrikt med forskningskommunikation/folkbildning. Konsekvensen är att lärosäten med universitetsstatus har bättre förutsättningar att
arbeta med dessa frågor i jämförelse med högskolor utan vetenskapsområde.
Vid de konstnärliga högskolorna bedrivs i stort sett inte forskning i traditionell bemärkelse. Frågan om konstnärlig forskning och forskarutbildning står ändå högt på dagordningen. Sedan slutet av 970-talet används
begreppet konstnärligt utvecklingsarbete för arbetet med frågor kring
konsten som kunskapskälla. Det konstnärliga utvecklingsarbetet ska ses
som en parallell till den forskning som bedrivs vid övriga universitet och
högskolor. Det har under lång tid funnits en diskussion om förhållandet
mellan konst och vetenskap, där det bl.a. har hävdats att det traditionella
akademiska vetenskapsbegreppet är för snävt.
Utan att vidare diskutera begreppen kan ändå konstateras att det inte är
möjligt att använda begreppen forskningskommunikation eller popularisering, varken inom konstnärlig forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. Konst är i grunden kommunikation – det demokratiska perspektivet
kan alltså sägas vara en del av konsten. Vid de konstnärliga högskolorna
pågår ändå en diskussion om vad konstnärligt utvecklingsarbete är och
hur det kan kommuniceras till omvärlden.
Orsak till etablering påverkar även förutsättningarna. Både Stockholms
universitet och Göteborgs universitet har t.ex. vuxit fram ur en stark folkbildningstradition. Det har lagt en god grund för fortsatt framgångsrikt
arbete inom området.
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… för kunskapsutveckling och tillväxt

Lärosäten med mycket tillämpad forskning samt överhuvudtaget stor
forskningsvolym har goda förutsättningar för att medverka i kunskapsoch innovationssystemet. Utan en nära samverkan med sektorn är det
svårt att bedriva forskning. Det innebär att de s.k. sektorsuniversiteten
och fackhögskolorna har de bästa förutsättningarna för att bedriva ett
framgångsrikt arbete.
På samma sätt som att vissa universitet har vuxit fram ur en folkbildningstradition har sektorsuniversiteten och fackhögskolorna på ett liknande sätt sitt ursprung i samhällets behov av kompetens inom t.ex. industrin. En nära samverkan med sektorerna skapar förutsättningar för dessa
lärosätens berättigande.
De större universiteten har också goda förutsättningar genom sin stora
forskningsvolym. Holdingbolag ﬁnns främst vid universiteten. Holdingbolag skapar större möjligheter att kommersialisera forskningsresultat och
idéer för lärosätets anställda.
Fördelarna för en regions näringsliv har betonats vid några av de senaste
årens högskoleetableringar. Det kan innebära att högskolan på orten får ett
stort stöd av den närmaste regionen och på så sätt har stora förutsättningar
för samverkan i perspektivet kunskapsutveckling och tillväxt.

Samverkan anses stödjande …
… och en förutsättning för forskning och utbildning

Samverkan med omvärlden anses stödjande, eller t.o.m. en förutsättning
för forskning och utbildning. Flera av de unga högskolorna anser att regionen är särskilt viktig, bl.a. eftersom regionen utgör en ﬁnansieringskälla.
Nästan samtliga lärosäten anser att samverkan inte är en ”tredje uppgift”,
utan en integrerad del av övrig verksamhet. Ett citat från Chalmers kan
illustrera båda förhållningssätten:
”Vi uppfattar samverkan som en hävstång. I synnerhet har samverkan med
industrin stor betydelse för problemlösningar för studenterna. Att lösa problem för samhället är vår uppgift. Det är en betydelsefull och integrerad
del. Samverkan är också en kvalitetsdrivande fråga. Samverkan är inte en
tredje uppgift.”
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… och det anses viktigt att själv stödja

Lärosätena är också angelägna om att bidra till samhället på andra sätt än
vad som illustreras ovan. Ett citat från Uppsala universitet visar detta:
”Vi vill vara genomsynliga och tydliga även med vad vi kan bidra med.
Självklart vill vi visa att vi har något särskilt att bidra med som universitet,
t.ex. med att fostra demokratiska människor och kritiska medborgare.”

Flera anser också att samverkan är angelägen i bemärkelsen att vara en
regional tillväxtmotor:
”Vi samverkar inte för att vi är tvungna. Vi måste ta ett ansvar att vara
motor i regionen. Det är nödvändigt för att vara ett framgångsrikt universitet.” (Linköpings universitet)
”Vi har själva breddat samverkan med omvärlden successivt för att vi anser att det är nödvändigt. Vi vill spela rollen av att vara en tillväxtmotor i
regionen.” (Karolinska institutet)

Flera upplever att universiteten och högskolorna ska bidra med lösningar
till alla samhällsproblem. Några av de unga högskolorna anser att detta är
särskilt svårt. Man har uppfattningen att det ﬁnns alltför höga förväntningar på omfattningen av samverkan från den närmaste regionen. Det
ﬁnns en uppfattning att högskolan ska lösa ”allt” och helst på en gång.
Mitthögskolan säger:
”Samverkan har alltid funnits, men lite grann är det politisk fernissa. Statsmakterna vill att universiteten och högskolorna tar sig an samhällsproblemen. Vi är en partner i samhällsbygget, men det viktigaste vi kan göra detta
på är att utbilda så bra som möjligt.”
… men på kort sikt kan samverkan vara konkurrerande

På kort sikt är frågan om huruvida samverkan är stödjande för eller konkurrerande med övrig verksamhet inte enkel att svara på. Flera lärosäten
anser att samverkan kan vara konkurrerande med övrig verksamhet i inledningsskedet av en forskningsprocess eller vid utformning av olika utbildningar, bl.a. därför att det behövs resurser för att upparbeta kontakter
och för att påbörja en dialog. Likaså anses meriteringssystemets uppbyggnad, dvs. att samverkan i realiteten inte är meriterande för en akademisk
karriär, något som gör att samverkan ibland bortprioriteras i den dagliga
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verksamheten. Frågan om meritering och övriga incitament för samverkan
tas bl.a. upp i kapitlet Genomförande och uppföljning.

Öppenhet och integritet diskuteras
Universiteten och högskolorna är väl medvetna om att öppenhet genom
samverkan med omvärlden kan hota den akademiska integriteten. I stort
sett alla lärosäten anser att balansgången fungerar i den egna verksamheten. Flera anser dock att det är svårt att säga nej till resurser, även om t.ex.
ett uppdrag inte passar den egna forskningsproﬁlen eller strategin.
Särskilt vid de större universiteten bedrivs ett aktivt arbete för att fästa
uppmärksamhet på dessa frågor. Lunds universitet skriver:
”Universitetets samverkansuppgift är naturlig, viktig och angelägen bl.a.
för att redovisa hur oﬀentliga medel används och för att återföra resultat
till samhälle och näringsliv. Lunds universitet har därför en tydlig policy,
som innebär att å ena sidan den akademiska integriteten skall vara absolut.
Å den andra sidan skall universitetet på denna grund öka sin samverkan
med samhällets olika sektorer. Samverkan kan därmed få olika innebörder
alltifrån kommersialisering av forskningsresultat till kritiska analyser av
samhällsutvecklingen.”

För Lunds universitet innebär policyn i praktiken t.ex. att det vid arbete
med kommersialisering av forskningsresultat ofta förekommer diskussioner när i tiden ett resultat ska publiceras för att inte äventyra en eventuell
patentansökan. Även Karolinska institutet har påbörjat ett arbete med att
se över de etiska reglerna för samverkan. Syftet är
”…att lyfta ansvaret från individen till en högre nivå för att bedöma om
medverkan ska ske i olika samverkansprojekt.”

Målet är ett transparent och tydligt regelverk, men som samtidigt uppmuntrar samverkan. Ytterligare ett exempel är det särskilda råd för identitets- och imagefrågor vid Göteborgs universitet. I rådet diskuteras bl.a.
etiska och moraliska aspekter på samverkan.
För ﬂera av de konstnärliga högskolorna är integriteten i utbildningssituationen viktig eftersom utbildningen i viss utsträckning handlar om personlig utveckling i konstnärskapet. Flera högskolor upplever att omvärlden
”rycker” i studenterna för att t.ex. medverka i ﬁlmer eller musikuppsättningar innan de är klara med sin utbildning. Det kan störa processen med
personlig utveckling. Samtidigt ﬁnns hos de konstnärliga högskolorna ett
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behov av att bygga nätverk utanför högskolan, bl.a. för att förbereda studenterna på arbetsmarknadens krav och förväntningar.

Flera förändringar de senaste åren
Universiteten och högskolorna samverkar med många

I stort sett alla universitet och högskolor samverkar idag med ett stort antal intressenter. En ökning av antalet anses ha skett de senaste åren. Flera
anser att utbyggnaden av högre utbildning och att utbildningar förts in
i högskolan har inneburit att samverkan har utvidgats till nya områden
och nya intressenter.
Ett ökat engagemang från omvärlden

De intressenter som nämns är kommuner, landsting, länsstyrelser, grundoch gymnasieskolor, folkhögskolor, studieförbund, fackliga organisationer,
myndigheter, alumner, stiftelser, teknik- och forskningsparker, politiker,
stora företag, små och medelstora företag, internationella organisationer,
massmedia, etc. Linköpings universitet beskriver de senaste årens utveckling på följande sätt:
”Utvecklingen av samverkansuppgiften kan inte heller beskrivas utan konstaterandet att universitet och högskolor under hela 990-talet kommit att
stå i fokus för debatten om tillväxt och regional utveckling, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Detta har också resulterat i ett ökande engagemang, intresse och initiativ från skilda samhällsaktörer och för LiUs del
har interaktionen med det omgivande samhället ständigt ökat.”
Utbyggnaden av högre utbildning har påverkat

Utbyggnaden av högre utbildning har skett genom etableringen av nya
högskolor och genom att de beﬁntliga har fått ﬂer utbildningsprogram än
tidigare och inom ﬂer områden. Ett exempel är att vårdutbildningarna har
införlivats i högskolan.
Malmö högskola inrättades t.ex. utifrån starka önskemål från Malmö
stad 998. Malmö stad är fortfarande en av högskolans viktigaste samverkanspartners, och samverkan sker inom många olika områden. Ungefär tio
år tidigare än Malmö högskola etablerades Blekinge tekniska högskola, då
Högskolan i Karlskrona/Ronneby. Redan från början hade högskolan en
tydlig inriktning mot samverkan med omvärlden som en förutsättning för
proﬁlering. Ungefär samtidigt arbetade ledningen för Högskolan i Halm38

stad med särskilda satsningar för att förstärka högskolans samverkan med
omvärlden. Entreprenörskap genom produktinnovation är en sådan satsning. En annan är s.k. uppsökande och brukarstyrda företagskontakter.
Högskolan i Gävle nämner integreringen av Vårdhögskolan som en
viktig händelse för ett närmande till nya intressentgrupper. Inom detta
område krävs en nära samverkan både för utbildning och för utveckling
av ny kunskap. Högskolan Dalarna ser utbyggnaden av högskolans ingenjörsutbildningar på liknande sätt. Den genomfördes i nära samverkan med
näringslivet i berörda branscher.
Universitetsstatus ökar kraven från omvärlden

Flera av de unga universiteten upplever att omvärldens krav och förväntningar på samverkan stigit i och med universitetsstatusen. Det nyvunna
intresset kan också bidra till utvecklingen av det unga universitetet. Detta
beskriver Karlstads universitet på följande sätt:
”Som ett ungt universitet har det varit en vital del av utvecklingen den första femårsperioden att ha en kontinuerlig dialog med partners i omvärlden
kring framtida forskningsområden.”
Konstens nya former påverkar konsthögskolorna

Även konsten har blivit mer tillgänglig genom att den sökt sig utanför de
traditionella platserna och på så sätt nått ﬂer människor. Detta har även
påverkat de konstnärliga högskolornas arbetssätt. Kungl. Konsthögskolan
skriver:
”Konsten speglar samhället. Såsom samhället är i ständig förändring så är
konsten i rörelse för att utforska nya vägar. Söker nya platser för uttryck.
Under senare tid har den alltmer sökt sig ut i samhället och bort från gallerier och institutioner. Istället har den tagit plats i staden, sökt sig till
öppna allmänna platser eller intima sociala rum. Förhållandet till omvärlden, inom och utom Sverige, är naturligt och självklart.”
Närmare samverkan genom regionala tillväxtprogram

Flera anser att arbetet med den regionala utvecklingen har bidragit till en
närmare samverkan med regionens aktörer. Samverkan sker huvudsakligen genom arbetet med regionala tillväxtprogram.
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Högskolelagen ger legitimitet

Många universitet och högskolor anser att förändringen av högskolelagen
997 har ökat legitimiteten för samverkan samt ökat samverkan med omvärlden. Många anser också att samverkan är viktigt både för den egna
utvecklingen och för regionens utveckling.
I samband med lärosätesmötena har vi ställt frågan om vad förändringen av högskolelagen inneburit för samverkan med omvärlden för det
enskilda lärosätet. I ﬂera fall preciserades frågan till ”Om ni inte varit
tvungna att arbeta med samverkansuppgiften, hade ni ändå gjort det?”.
De ﬂesta svarade att man ändå samverkat, men att samverkan är ett krav
enligt högskolelagen har gjort verksamheten mer legitim. Uppsala universitet säger:
”Genom lagtexten har det skett en attitydförändring. Man uppmärksammar arbetet och det har blivit legitimt.”
IT – ett verktyg

Universiteten och högskolorna anser att utvecklingen inom informationsteknologin (IT) betytt mycket för samverkan med omvärlden. En stor del
av forskningsinformationen är webbaserad. Webbaserade frågelådor ﬁnns
t.ex. vid Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet,
Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Avhandlingar
”spikas” på webben vid exempelvis Lunds universitet och Uppsala universitet. Vid exempelvis Umeå universitet och Mälardalens högskola ﬁnns
databaser med populära presentationer av forskningsprojekt.
Ökad externﬁnansiering påverkar samverkan

Universiteten och högskolorna anser att en ökad externﬁnansiering har
ökat samverkan med omvärlden, men ofta på de externa ﬁnansiärernas
villkor. Lärosätena anser att en förstärkning av direkta statsanslag kan göra
att de själva kan vara initiativtagare till olika former av samverkan. Man
anser att det kan ge samverkan en ny inriktning.
Hälften är externﬁnansiering

Mer än hälften av forskningsﬁnansieringen utgörs idag av s.k. externﬁnansiering. Luleå tekniska universitet ger följande beskrivning av vad den
ökande externﬁnansieringen har medfört för samverkan med omvärlden.
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”Den ökande andelen externﬁnansiering förutsätter aktiva forskare som
gör bra ansökningar tillsammans med externa intressenter. Samverkan med
omvärlden blir en naturlig del av verksamheten.”
Forskningsﬁnansiärer kräver samverkan

Flera av forskningsﬁnansiärerna är angelägna om att projekt som beviljas
medel ska genomföras i samverkan med näringsliv eller oﬀentlig sektor.
Vissa forskningsråd och -stiftelser beviljar anslag med krav på spridning
av forskningsresultatet som en del av uppdraget.
EU-medel kräver medﬁnansiering

Medel från EU omfattar idag ungefär 3 procent av forskningsﬁnansieringen14. EU-inträdet har inneburit möjligheter till ytterligare medel för
forskning och utveckling genom strukturfonderna och ramprogrammen
för forskning.
Den ökande andelen externﬁnansiering och EU:s krav på medﬁnansiering upplevs inte som alltigenom positiv. Lunds universitet problematiserar
detta på följande sätt:
”För att bedriva forskning på acceptabel nivå måste forskaren/gruppen
stödjas av externa forskningsanslag. För universitetets del betyder detta att
juridisk och administrativ service måste ges till forskare som ansöker om
anslag. Denna verksamhet ökar i omfattning. Finansieringsförhållandena
kan också leda till visst beroendeförhållande. Om så är fallet leder detta till
att universitetens roll som samhällets kritiska röst försvagas.”
Universiteten och högskolorna vill ha egna resurser

De ﬂesta universitet och högskolor anser att en förstärkning av de direkta
statsanslagen är nödvändig för att de ska ha möjlighet att öka samverkan
inom områden som är angelägna för universitetet eller högskolan. Ofta är
det konkurrensen om resurser från utbildning och forskning som gör att
resursbehovet för samverkan bortprioriteras.
Flera universitet och högskolor anser att externa ﬁnansiärers och enskilda universitets eller högskolors olika syn på samverkan och utvecklingsstrategier gör arbetet till viss del ineﬀektivt och hindrar utveckling.
Flera framhåller att det sedan slutet av 990-talet har funnits många oﬀentliga ﬁnansiärer som del- eller helﬁnansierat olika samverkansprojekt och
14 EU-medel omfattade 3,1 procent av de totala intäkterna för forskning och forskarutbildning vid universiteten och högskolorna 2003.
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-aktiviteter. Verksamheten har ofta varit intressant i sig, men val av projekt
och aktiviteter har i huvudsak utgått från respektive ﬁnansiärs strategi och
syn på samverkan. Det har medfört att lärosätets eget analysarbete och
mål, i praktiken inte fått tillräckligt genomslag i projekt och aktiviteter.
Vad skulle då universiteten och högskolorna använda ytterligare resurser
för samverkansarbetet till?
Några exempel:
• I större utsträckning själv välja inriktning på samverkan med näringslivet.
• Ge forskare som inte arbetar med tillämpad forskning större möjligheter att samverka.
• Utöka den stödjande verksamheten för innovationsprocessen och generellt mer aktivt medverka till att utveckla regionen, bl.a. för att rollen som regional tillväxtmotor blivit allt viktigare.
• Arbeta för att få en gemensam struktur för samverkansarbetet på institutionerna, t.ex. genom att utveckla en kompetens i projektledning
för samverkansprojekt.
• Göra ytterligare tvärvetenskapliga satsningar.
• Bygga upp institutliknande verksamhet, etc.

Ledningarna har agerat för att möta kraven
Universitets- och högskoleledningarna har med olika initiativ agerat för att
möta framtida möjligheter och krav i högskolelagen. Ledningens insatser
riktar sig både inåt, mot det egna lärosätet, och utåt:
) Inåt, genom att t.ex. organisatoriskt eller genom incitament stödja
samverkansarbetet.
2) Utåt, genom strategiskt nätverksbyggande med externa intressenter,
samt
3) Utåt, genom samarbete med andra universitet och högskolor i strategiska allianser.
De insatser som riktas inåt, i riktning mot det egna universitetet eller högskolan beskrivs i kapitlet Genomförande och uppföljning.
Nätverksbyggande med externa intressenter anses viktigt

Strategiskt nätverksbyggande anser de ﬂesta universiteten och högskolorna
är viktigt och att det har ökat senaste åren. Vi har valt att fokusera på det
nätverksbyggande som ledningen initierat eller direkt medverkat i.
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Vi är medvetna om att den största delen av nätverksbyggande som förekommer på ett lärosäte handlar om att de anställda t.ex. har kontakter
med näringsliv och oﬀentlig sektor i olika forskningsprojekt eller andra
samarbeten, medverkar i konferenser och seminarier, etc. Viktigt är också
det nätverksbyggande som studenter bidrar till genom t.ex. praktik och
medverkan i fadderföretagsverksamhet. I kapitlet Samverkan för bättre
utbildning görs en genomgång av aktiviteter som kan ses som nätverksbyggande i utbildningen.
Nätverksbyggande med regionala intressenter sker i olika former

En hel del intressanta initiativ har tagits för att förstärka och bygga upp
nätverk. Centrumbildningar som beskrivs i kapitlet Genomförande och
uppföljning är exempel på strategiskt nätverksbyggande. Ytterligare exempel på detta beskrivs nedan.
Kungl. Tekniska högskolan (KTH) har, förutom sina närmare 40 centrumbildningar, även prioriterat satsningar på samverkan med de 2 forskningsinstitut som ﬁnns på KTH:s campusområden. Genom centrumbildningarna och forskningsinstituten bedömer KTH att nätverket växer såväl
med näringsliv som med oﬀentlig sektor.
Vid många högskolor arbetar man enligt den s.k. Triple Helix-modellen,
dvs. samverkan mellan universitet/högskola, näringsliv och samhälle, för att
skapa starka nätverk. Nätverken har ofta bildats i samband med genomförandet av större projekt. Luleå tekniska universitet driver t.ex. ett projekt med
syftet att öka länets deltagande i Triple Helix, bl.a. i EU:s ramprogram. Universitetet har också tagit initiativ till att samla olika aktörer för att diskutera
utvecklingen av innovationssystemet i länet. Ett liknande arbete med att utveckla det regionala innovationssystemet drivs också i Kronobergs län med
Växjö universitet som en initiativtagare.
Högskolan Dalarna arbetar med den s.k. partnerskapstanken för att
upprätta och bibehålla relationer med intressenter till högskolans verksamhet. Detta innebär att hela organisationen, från ledning till den kollegiala
strukturen, arbetar med nätverksbyggande som är kopplat till utbildningsprogram, forskargrupper eller enskilda ämnen. Ledningen kopplar också
verksamhetsuppdrag till detta arbetssätt.
Mälardalens högskola anordnade ett kontaktmöte med ca 50 deltagare
i början av 2004. Syftet var bl.a. att bygga och stärka nätverk inom de ämnesområden där högskolan är verksam. Deltagarna kom från näringsliv,
oﬀentlig sektor och andra organisationer i regionen.
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Högskolan i Gävle arbetar med nätverksbyggande genom sina s.k. högskolenoder. Högskolenoder är kontaktpersoner i kommunerna i regionen
som ska underlätta samverkan mellan högskolan och kommunerna.
Lunds universitet bildade 2003 ett Politikerforum, ett Kulturforum och
ett Innovationsforum. I Politikerforum deltar politiker från olika nivåer.
I Kulturforum möter företrädare från kulturlivet lärare och forskare från
universitetet. I Innovationsforum deltar de andra aktörerna i innovationssystemet, t.ex. teknik- och forskningsparken Ideon.
Kravet på medverkan i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen
har lett till ett större engagemang på den regionala nivån och ett större
samarbete med andra regionala aktörer. Med jazzbandet som metafor skriver Högskolan Kristianstad:
”Samverkan och nätverksbyggandet har inte att göra med management
utan [är] ett känsligt förhållande till regionens olika aktörer så att de olika
individuellt skickliga aktörerna kommer tillsammans och spelar en melodi
med stor grad av improvisation men ändå ett tydligt mål.”
Alumnerna – en del av lärosätets nätverk

Att stödja byggandet av nätverk med yrkesverksamma f.d. studenter sker
bl.a. genom Alumnverksamhet. Alumnverksamhet beskrivs också i kapitlet Samverkan för bättre utbildning. Chalmers och Handelshögskolan
i Stockholm har båda en omfattande alumnverksamhet sedan många år.
Vid Handelshögskolan i Stockholm ﬁnns t.ex. avdelningen Corporate Relations, som förutom att arbeta med att utveckla nätverken med högskolans s.k. partnerföretag, utvecklar alumnverksamheten.
Södertörns högskola är en av de unga högskolorna som anser det angeläget att prioritera sådan verksamhet. Man skriver:
”Våra tidigare studenter, s.k. alumner, utgör en viktig länk mellan högskolan och samhället. Därför skall högskolan bygga en varaktig och långsiktig relation med sina alumner. Genom alumner får högskolan tillgång till
viktiga erfarenheter, kunskaper, problemställningar och information från
arbetslivets alla områden där alumner är verksamma. Högskolan kan bidra
till sina forna studenters fortsatta kompetensutveckling genom att erbjuda
fortbildning och vidareutbildning samt andra typer av evenemang som
väcker alumnernas intresse för sitt forna lärosäte. Dessutom bidrar alumnerna på ett ovärderligt sätt till att stärka högskolans varumärke. Högskolans ambition är dessutom att få alumnerna intresserade av att fungera som
faddrar och mentorer för högskolans studenter.”
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Ett annat sätt att stödja nätverksbyggande med yrkesverksamma sker vid
Kungl. Konsthögskolan och vid Danshögskolan genom att yrkesverksamma ges tillgång till högskolornas lokaler.
Bisysslor anses bidra till nätverksbyggande

Bisysslor anses av ﬂera universitet och högskolor kunna bidra till nätverksbyggande med omvärlden. Vid t.ex. Teaterhögskolan i Stockholm
och Danshögskolan har i stort sett samtliga lärare deltidsanställningar för
att ha möjlighet att vara verksamma som konstnärer. Kungl. Konsthögskolan uppmuntrar lärarnas eget konstnärliga arbete i ett arbetstidsavtal.
Uppsala universitet har gjort en omfattande kartläggning och bedömning
av lärares bisysslor. Det interna regelverket för detta har också tydliggjorts.
Kartläggningen visar att ca 40 procent av alla lärare har bisysslor.
Ledningen lägger ned mycket tid på nätverksbyggande

Ett lärosätes ledning medverkar i en rad utåtriktade aktiviteter. Ett illustrativt exempel är att Linköpings universitets rektors och vicerektors aktiviteter under en månad, som var relaterade till externa intressenter, uppgick
till 35–50 procent av den totala arbetstiden.
Det som ﬁnns vid i stort sett alla lärosäten är att ledningen har regelbundna träﬀar med t.ex. kommunen och det lokala näringslivet samt att
ledningen ﬁnns representerad i olika organ på den lokala och regionala
arenan.
Kraftsamling för samverkan – allianser mellan lärosäten

Flera allianser mellan lärosäten har bildats de senaste åren. Några exempel,
såväl nya som något äldre, ges nedan.
Västsvenska universitetssamarbetet

För att stärka utbildning och forskning i Västsverige ﬁnns det Västsvenska universitetssamarbetet. I samarbetet medverkar Göteborgs universitet, Chalmers, Karlstads universitet, Högskolan i Jönköping, Högskolan
i Halmstad, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla samt SLU (verksamheten i Skara). Syftet är en tydligare
rollfördelning mellan lärosätena för att bl.a. bättre tillgodose behovet av
fort- och vidareutbildning i området samt övriga behov från samhället.
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Produktion i Väst

För att öka den internationella konkurrenskraften inom verkstads- och
fordonsindustrin genom samverkan mellan industri och lärosäten har nätverket Produktion i Väst skapats. Det består av Chalmers, Högskolan i
Jönköping, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde samt Högskolan i
Trollhättan/Uddevalla. Syftet är att använda resurser mer eﬀektivt genom
att samordna och strukturera bl.a. forskningen.
Bjertorpdeklarationen

Högskolorna i Borås, Skövde och Trollhättan/Uddevalla samarbetar inom
den s.k. Bjertorpdeklarationen. Samarbetet avser grundutbildning. Ett
syfte är att samutnyttja resurser för att möta omvärldens krav på kvaliﬁcerad utbildning.
Stockholms Akademiska Forum

I Stockholmsområdet ﬁnns universitets- och högskolesamarbetet Stockholms Akademiska Forum. Samarbetet syftar till att öka kontakterna
mellan såväl lärosäten som lärosäten och samhälle. De universitet och
högskolor som ingår i samarbetet är Danshögskolan, Handelshögskolan
i Stockholm, Karolinska institutet, Konstfack, KTH, Lärarhögskolan i
Stockholm, Operahögskolan i Stockholm, Stockholms universitet och Södertörns högskola.
Samarbete i SydOst

De fyra lärosätena i SydOst, Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Kalmar, Högskolan Kristianstad och Växjö universitet har ett samarbete som
kännetecknas av arbetsdelning.
Strategisk allians mellan KTH och Chalmers

En strategisk allians mellan KTH och Chalmers diskuteras. I motiven
ﬁnns bl.a. en förhoppning om en förstärkt samverkan med näringslivet.
Penta Plus

Samarbetsprogrammet Penta Plus är ytterligare ett exempel på samarbete
mellan lärosäten för att förstärka samverkan med omvärlden, i detta fall i
Mellansverige. De lärosäten som medverkar är Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Karlstads universitet, Mälardalens högskola samt Örebro
universitet.
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Unilink

Nätverket Unilink (University Industry Link) är ett nationellt nätverk för
samverkan och består av 9 universitet och högskolor. Nätverket har funnits sedan 996.
Syftet är att utveckla och underhålla en nationell infrastruktur för samverkan mellan näringsliv och universitet/högskolor. I Högskolan på Gotlands enkätsvar beskrivs vikten av ”akademiska nätverk”, särskilt för de
små lärosätena. Man ser på Unilink och samarbeten mellan lärosäten generellt på följande sätt:
”Regionens förväntningar på Högskolan är, och var redan från början stora.
Att möta detta är ett stort ansvar. För samverkansuppgiftens utförande vid
ett av landets yngsta och minsta lärosäten kan det vara särskilt svårt att
svara mot en kraftigt diversiﬁerad efterfrågan från omgivningen när de
egna resurserna är under uppbyggnad och verksamheten, även på den fullt
utbyggda Högskolan, är tämligen begränsad. Därför är det av avgörande
betydelse att med sådana förutsättningar betrakta lärosätet som del av ett
större system, en koncern om man så vill, för att på så sätt kunna möta efterfrågan från det omgivande samhället. Vikten av nära relationer med andra
lärosäten blir således viktigare för ett litet lärosäte än för ett större. Högskolan har därför valt att aktivt arbeta i nätverk där samverkansuppgiften
och dess utveckling står i fokus som t.ex. i föreningen Unilink.”

Många aktörer stöder …
… bl.a. kommunerna

De kommuner som ﬁnns i universitetens och högskolornas närhet utgör
ibland ett stort stöd för lärosätet i olika frågor. Ett exempel är Halmstad
kommun som bidrar till ﬁnansiering av startmiljön för nya företag med
ursprung i bl.a. högskolan. Ett annat exempel är att kommunerna i Gästrikland medﬁnansierar GIS-institutet vid Högskolan i Gävle15. Samma
högskola har fått stöd från Kommunförbundet Gävleborg samt länsstyrelsen för att bilda Pedagogiskt utvecklingscentrum, Gävleborg. Kommunförbundet Norrbotten bidrar på ett liknande sätt till det regionala utvecklingscentret för lärarutbildning (RUC) som ﬁnns vid Luleå tekniska
universitet.
15 GIS-institutet i Gävle är en paraplyorganisation där olika aktörer samverkar i
olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom geograﬁska informationssystem.
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I Kristianstad ﬁnns en nära samverkan mellan högskolan och kommunen. Kommunen har t.ex. gett stöd för att inrätta en vicerektorstjänst vid
högskolan med ansvar för samverkan. Kommunen är dessutom aktiv i teknik- och forskningsparken på orten, där också högskolan har intressen.
… och regionala organ och EU

Länsstyrelser och samverkansorgan är ofta medﬁnansiärer i EU-projekt.
Inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen ges också stöd till universitet och högskolor för att utveckla samverkansarbetet.
För bl.a. Högskolan på Gotland beskrivs det stöd som ges från strukturfonderna vara av avgörande betydelse för att utveckla samverkan. I högskolans svar ges en representativ bild av hur ﬂera universitet och högskolor
beskriver det stöd som ges från EU:
”Inom många EU-program förutsätts att samﬁnansiering sker med företag
inom aktuellt verksamhetsområde. Många EU-projekt genomförs därför i
samverkan med företag och/eller organisationer med en tillämpad inriktning. Även när EU-projekten enbart består av akademiska partners, ﬁnns
kravet att varje projekt skall innehålla en resultatspridningsplan.”
… och näringslivet

Näringslivet stöder universitet och högskolor på ﬂera olika sätt för att utveckla samverkan. Även näringslivet är medﬁnansiärer i olika EU-projekt.
Näringslivet medverkar dessutom i samverkansprojekt som initierats av
t.ex. Vinnova.
Chalmers och Umeå universitet är exempel på lärosäten som genom
”fundraising”-kampanjer getts ekonomiskt stöd av näringslivet för att
utveckla samverkan. Företag och alumner donerade sammanlagt 340
miljoner kronor till Chalmers i samband med kampanjen. Syftet med
donationerna var huvudsakligen att stärka ﬁnansieringen av olika forskningsområden på Chalmers.
Andra exempel är ﬁnansiering av adjungerade professurer. Volvo och
Film i Väst ﬁnansierar varsin adjungerad professur vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Volvo ﬁnansierar dessutom en professur vid Högskolan
i Skövde.
Näringslivets stöd för grundutbildningen genom att erbjuda praktikplatser, ställa upp som fadderföretag, etc. anses viktiga för utbildningarnas
genomförande. Högskolan i Jönköping har exempelvis haft fadderföretag
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knutna till utbildningen under en längre tid. Läs mer om fadderföretag i
kapitlet Samverkan för bättre utbildning.
… och ﬂera statliga satsningar

Några av de stiftelser som bildades genom avvecklingen av löntagarfonderna, bl.a. KK-stiftelsen och Teknikbrostiftelserna ﬁnns med i majoriteten av enkätsvaren som viktiga aktörer. Likaså nämns myndigheterna
Vinnova och Nutek i samma omfattning. Aktörerna ger inte enbart stöd
genom ﬁnansiering av olika aktiviteter, utan deltar även i exempelvis referens- och styrgrupper för olika verksamheter.
Teknikbrostiftelserna ges varierande kritik

Teknikbrostiftelserna ges varierande kritik. Den varierande kritiken beror
på vilken av de sju stiftelserna som avses och vilken erfarenhet universitetet
eller högskolan har av samarbetet. Bland de positiva erfarenheterna ﬁnns
Teknikbrostiftelsen i Göteborg. Göteborgs universitet anser att stiftelsen
är den största och tydligaste bidragsgivaren för samverkansarbetet. Stödet
har riktats mot kommersialisering, entreprenörskap och samverkan med
mindre företag.
Teknikbrostiftelsen i Stockholm har t.ex. delﬁnansierat projektet Kompetensbron. Syftet med projektet var att intressera små företag för högskolesamverkan och ge ekonomiskt stöd i genomförandet av olika uppdrag.
Idag ﬁnns verksamheten som ett reguljärt inslag inom Stockholms Akademiska Forum. För Södertörns högskola har samma Teknikbrostiftelse bl.a.
ﬁnansierat funktioner för studentanknuten samverkan, alumnverksamhet
samt lärosätets startverksamhet. Högskolan i Halmstad anser att ﬁnansieringen från Teknikbrostiftelserna i Lund och Göteborg varit viktiga för att
hitta kommersialiserbara idéer och forskningsresultat på högskolan. Några
lärosäten vi träﬀat ställer sig tveksamma till stiftelsernas verksamhet. Lärosätena anser att Teknikbrostiftelserna i vissa fall har agendor som inte
passar lärosätenas prioriteringar och strategier.
KK-stiftelsen och Nutek gav stöd till de unga högskolorna

Genom KK-stiftelsen och Nuteks s.k. 20 miljonerkronorsprogram gavs
de unga högskolorna stöd för att utveckla samverkan med näringslivet.
Bland andra Högskolan i Gävle nämner detta som ett exempel på stöd.
Högskolan tilldelades sammanlagt 8 miljoner kronor för kompetensuppbyggnad gentemot små och medelstora företag. Andra satsningar KK-stiftelsen gjort, som bl.a. nämns av Mälardalens högskola, är satsningen på
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industridoktorander och på kompetensutveckling i företag genom kunskapsöverföring från högskolan.
Vinnova nämns också av Mälardalens högskola som en viktig aktör som
stödjer samverkan. Vinnova har bl.a. ﬁnansierat det stora industriprojektet Robotdalen. Robotdalen är en av tre vinnare i verkets stora program,
Vinnväxt. En annan vinnare i samma program är Uppsala Bio, och nämns
av Uppsala universitet som en betydande satsning.
… och privatägda stiftelser …

Likaså anges de privata stiftelserna för forskningsﬁnansiering vara stödjande. Bland dessa ﬁnns Sparbanksstiftelserna.
… men oftast ﬂera aktörer gemensamt

Ofta är det inte en enda aktör som ensam bidrar till en viss verksamhet
för att utveckla samverkan med omvärlden. Högskolan Dalarna har t.ex.
en långtgående tanke om partnerskap med regionen och har för detta
ändamål skapat samverkansorgan. I organen deltar intressenter genom
styrelsearbete, men även genom ﬁnansiering. Flera kommuner i Dalarna,
länsstyrelsen och ﬂera större företag medverkar i satsningen.
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Samverkan för utveckling
av demokratin
I högskolans uppdrag att samverka med det omgivande samhället ingår att
informera om sin verksamhet. En förtroendefull dialog mellan forskarna
och det övriga samhället, inte minst allmänheten, är nödvändig.
Forskningens framsteg väcker människors förhoppningar om forskningens möjligheter att lösa svåra problem, men väcker samtidigt oro och
många frågor. Ett mål med forskningskommunikation/folkbildning är
ökad kunskap och dialog för att ge människor möjlighet att delta i den
demokratiska processen och påverka forskningens utveckling. Vi har fokuserat på hur universiteten och högskolorna arbetar med att upprätthålla
en dialog mellan forskare och det övriga samhället.

Slutsatser och rekommendationer
Informationsverksamhet med olika syften

I tabellen nedan ger vi en bild av hur vi uppfattat lärosätenas informationsverksamhet. Vi menar att det ﬁnns ett värde i att se på de aktiviteter som
redovisas utifrån de syften ett lärosäte har med verksamheten. Syftet styr
ytterst prioriteringar och innehåll och kan också avgöra hur man organiserar informationsfunktionen. Såväl bilden som lärosätenas redovisningar
visar att en viss aktivitet mycket väl kan tjäna ﬂera syften. När ett lärosäte
följer upp sin verksamhet är det dock viktigt att ha syftet klart för sig.
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Syfte

Proﬁlering

Rekrytering

Forskningskommunikation/
folkbildning

Exempel på
aktiviteter

Webbplats
• allmän information

Webbplats
• utbildningsinformation

Webbplats
• populärvetenskapliga
beskrivningar
• frågelådor och andra
interaktiva tjänster

Trycksaker
• presentationsbroschyrer

Trycksaker
• utbildningskataloger

Trycksaker
• skrifter/böcker

Mediearbete

Mediearbete

Mediearbete

Varumärkesarbete

Öppet Hus/Öppna
föreläsningar
Populärvetenskapliga
dagar

Öppet Hus/Öppna
föreläsningar
Populärvetenskapliga
dagar
Bildningsseminarier
Vetenskapsfestivaler/
motsvarande
Vetenskapscaféer/
Filosoﬁcirklar m.m.
Vetenskapsteater

Forskarskolor/Sommarskolor
Mentorsprojekt
Science Centers

Forskarskolor/Sommarskolor
Mentorsprojekt
Science Centers

Samarbete skolan

Riktad information till
olika yrkesgrupper

Teknikåttan

Centrumbildningar/
motsvarande

Tidningar/Magasin

Nätverk

Lärosätet ses som ett varumärke

Majoriteten av lärosätena har under de senaste åren byggt upp en mycket
professionell informationsverksamhet. Media är en allt viktigare kanal.
Det huvudsakliga motivet är att proﬁlera lärosätet och rekrytera studenter.
Universitetet eller högskolan som varumärke är ett begrepp som återkommer i lärosätenas redovisningar.
Att synas och vara känd regionalt, nationellt och gärna också internationellt framhålls som en förutsättning för en framgångsrik verksamhet.
Den ökande konkurrensen om studenter och forskningsbidrag har sanno-
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likt medfört att många lärosäten nu prioriterar att arbeta med marknadsföring och proﬁlering.
Information och folkbildning/forskningskommunikation – en
del av samverkan med omvärlden?

Det framgår att lärosätena inte alltid ser information om lärosätet eller
forskningskommunikation – i betydelsen folkbildning – som en del av
samverkan med omvärlden. Endast få lärosäten tar upp denna aspekt när
man beskriver utveckling, organisation eller rektors syn på verksamheten.
Orsaken kan vara att fokus har varit på samverkan som ett medel för tillväxt under de senaste åren.
Vi anser det viktigt att information och forskningskommunikation/
folkbildning även i praktiken blir en del av lärosätenas samverkan med
omvärlden. Det ökar människors möjlighet att delta i den demokratiska
processen och påverka forskningens utveckling. Det är ett legitimt krav
att medborgarna får veta hur statliga forskningsmedel används, men det
är också en förutsättning för forskningens legitimitet.
Otillräckligt stöd till forskarna

Folkbildningsuppdraget är levande för framför allt de äldre lärosätena.
Verksamheten bygger på den enskilda forskarens entusiasm och engagemang. Få lärosäten har någon form av utbildning i forskningskommunikation/folkbildning för forskare. Arbete med forskningskommunikation/
folkbildning är inte i praktiken meriterande för en akademisk karriär.
Endast i undantagsfall ﬁnansieras informationsverksamheten av externa
aktörer.
Många lärosäten tar upp sitt ansvar för att öka förståelsen för forskningens roll i samhället. Att människor involveras i debatten om forskningens
prioriteringar och förutsättningar anses viktigt för dess legitimitet. Vi delar
den uppfattningen, men konstaterar samtidigt att lärosätenas ledningar i
hög grad överlämnar ansvaret för denna uppgift till den enskilda forskaren. Stödet för den enskilda forskaren saknas. Inte heller har vi funnit att
denna del av samverkan återspeglas i hur universitets- och högskoleledningar valt att organisatoriskt stödja samverkansarbetet.
Vi anser att både stödet till enskilda forskare och incitamenten bör förbättras för att ytterligare utveckla verksamheten. Det är angeläget att ﬂer
lärosäten än idag erbjuder sina forskare utbildningar i forskningskommunikation/folkbildning och att arbetet även i praktiken är meriterande för
en akademisk karriär.
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Insatser för rekrytering ger kontakt med forskning

Barn och ungdomar är en viktig målgrupp för de ﬂesta universitet och högskolor. Samarbetet med skolan är omfattande. Möjligheten att rekrytera
studenter är det dominerande syftet, ofta med perspektivet att öka intresset för naturvetenskap och teknik. Eﬀekten är troligen betydligt bredare.
Genom de satsningar som görs får även de ungdomar som inte går vidare
till en högskoleutbildning kontakt med forskningen och dess resultat. Det
är en kunskap som de bär med sig vidare i livet. Under de senaste åren
har Rekryteringsdelegationens stöd haft en avgörande betydelse för verksamheten.
Vi anser att det är viktigt att lärosäten på olika sätt arbetar med barn
och ungdomar som målgrupp. Både för att öka intresset för högre studier
och för att skapa förståelse för verksamheten vid universiteten och högskolorna.
Fortbildningsverksamheten är omfattande

Lärosätena har en omfattande och varierande verksamhet som vänder sig
till speciﬁka yrkesgrupper. Det kan vara i form av fortbildningskurser, seminarier eller konferenser. Ofta är denna del av verksamheten integrerad i
övrig samverkan med näringsliv, myndigheter och organisationer. Skolans
personal är en framträdande grupp.
Lärosätena möter samhällets behov av kunskapsunderlag

Lärosätena försöker på olika sätt möta samhällets ökande behov av kunskapsunderlag för olika beslut. Så gott som samtliga lärosäten kan ge konkreta exempel på hur man bidragit med kunskapsunderlag för politiska
beslut. Kontakterna är ofta på individnivå och någon systematisk överblick
ﬁnns inte. Lärosätena framhåller att kunskapsunderlag för politiska beslut
är en viktig uppgift för forskningen. Synpunkten delas också av oss.
Biblioteken är en resurs för kommunikation

Biblioteken är, vid många lärosäten, en resurs i kommunikationen med
olika grupper utanför högskolan. Vi anser att en ökad användning av
biblioteken i detta syfte kan förstärka lärosätenas kommunikation med
omvärlden.
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Våra bästa lärosäten
Bedömningsgrunder: Viktigt med en bred ansats i arbetet

Vi anser att det är viktigt att ha en bred ansats från lärosätenas sida i arbetet. Det som ligger till grund för vår bedömning av vilka universitet
och högskolor som bedriver det bästa samverkansarbetet för utveckling
av demokratin, är:
• i vilken utsträckning det ﬁnns information som gör lärosätets utbildning och forskning allmänt tillgänglig (webbplats, trycksaker, medieservice, m.m.),
• om forskningskommunikation/folkbildning betraktas som en del av
samverkan i utvecklingsarbete, styrdokument och i organisationen.
• i vilken utsträckning det ﬁnns verksamhet som ger förutsättningar
för dialog och delaktighet för en bred allmänhet, för barn och ungdomar samt för speciﬁka yrkesgrupper,
• om lärosätet har anlitats för att ta fram kunskapsunderlag för politiska beslut,
• om det ﬁnns incitament och stöd för den enskilde forskaren,
• om biblioteket används som en resurs i högskolans samverkan med
omgivande samhälle.
De utvalda lärosätena

Lärosäten med en stor omfattning av forskning har bättre förutsättningar
för att arbeta framgångsrikt med forskningskommunikation/folkbildning.
Konsekvensen är att lärosäten med universitetsstatus har särskilt goda förutsättningar. Läs mer om hur vi ser på denna fråga i kapitlet Samverkan
– en del av verksamheten. Med ovan beskrivna utgångspunkt anser vi att
det är angeläget att lyfta fram lärosäten med olika förutsättningar. Korta
beskrivningar motiverar våra val. I den del av kapitlet som innehåller en
kartläggnings av verksamheten ges mer information.
Göteborgs universitet – framstående bland universiteten

De stora universiteten har alla en bred informationsverksamhet. Bland
dessa anser vi att Göteborgs universitet bäst har visat en bred ansats för
att informera om sin verksamhet och skapa en dialog med allmänheten.
Universitetet använder såväl etablerade former som trycksaker, webb, mediearbete och öppna föreläsningar som nya kanaler för att göra lärosätets
utbildning och forskning tillgänglig. Det ﬁnns t.ex. en databas med information om lärosätets forskning. Universitetet samordnar det nationella
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projektet Vetenskapslandet genom Universitets-TV. Forskningskommunikation/folkbilding betraktas som en del av samverkan med omvärlden. Det
återspeglas såväl i strategi som i ledningens syn och i organisationen.
Exempel på att universitetet medverkar för att ge förutsättning för dialog och delaktighet för en bred allmänhet är den Internationella Vetenskapsfestivalen, Universitetets vecka och Universeum.
Universitetet har även verksamhet som vänder sig till speciﬁka yrkesgrupper t.ex. Naturvetenskapligt resurscentrum för lärarfortbildning. Biblioteket används på olika sätt för att samverka med olika grupper.
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla och Mälardalens högskola –
framstående bland högskolorna

Bland högskolorna anser vi att Högskolan i Trollhättan/Uddevalla och
Mälardalens högskola bäst har visat en bred ansats med forskningskommunikation/folkbildning. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bedriver ett
ambitiöst informationsarbete för att etablera högskolan som en mötesplats
för kultur, bildning och utbildning i allmänhetens ögon. Särskilt betonar
högskolan betydelsen av att nå ungdomar, men har även verksamhet som
riktar sig till andra målgrupper.
Mälardalens högskola har visat att man i praktiken vill genomföra ambitionen att bidra till ”hållbar utveckling, demokrati, kulturliv och goda
levnadsbetingelser i regionen”.
Mälardalens högskola har avtal med olika skolor i regionen för att öka
samverkan med dessa, och är ett av få lärosäten som har utbildning i kommunikation som en del av sin forskarutbildning. Högskolan har också deltagit i ett EU-ﬁnansierat projekt med syfte att doktorander ska presentera
sin forskning på ett intressant sätt för allmänheten.

Egennytta och samhällsansvar är drivkrafterna
Vi har vid våra möten med lärosätena ställt frågan om vilka motiv som
ledningen ser för att arbeta med forskningskommunikation. Både egennyttan och samhällsansvaret nämns.
Information för egennyttan

”Proﬁlera lärosätet och rekrytera studenter” är de vanligaste svaren. ”Information för egennyttan”, som ett lärosäte uttryckte sig. Information ses i
detta avseende som ett viktigt verktyg i arbetet med att rekrytera studenter,
etablera kontakt med företag och andra intressenter eller dra till sig externa
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resurser. ”Syns man inte ﬁnns man inte”, är en uppfattning som delas av
många lärosäten. Mälardalens högskola säger:
”Vi diskuterar ofta hur vi som akademi kan hjälpa små företag som står
inför speciella problem. De ser högskolan som ett bibliotek men hittar inte
dörren. Vi försöker öppna den dörren och där är populärvetenskapliga presentationer viktiga.”
Forskningskommunikation/folkbildning – ett samhällsansvar

Många lärosäten betonar samhällsansvaret och sin roll i folkbildningen.
Flera lärosäten tar också upp att det är ett legitimt krav att medborgarna
får veta hur statliga forskningsmedel används. Det är en förutsättning för
forskningens legitimitet.
”Det är vår skyldighet och en rättighet för allmänheten. Vi har en roll att
medverka till allmänbildningen i samhället.” (Högskolan i Trollhättan/
Uddevalla)
”Det är en demokratisk skyldighet.” (Blekinge tekniska högskola)
”Det är en del av det breda samverkansperspektivet. Kunskapen ska göras
tillgänglig.” (Karlstads universitet)

Bland andra Lunds och Stockholms universitet anser att det ingår i deras
folkbildningstradition. Lunds universitet menar:
”En utmaning för universitetet är att kunna informera om grundforskning
och om forskningsprocessen liksom om forskarens arbete och villkor.”
”Vi vill öka människors förståelse också för de etiska frågorna, så att
de inte uppfattar oss som en sluten värld. Vi skulle behöva göra mycket
mer. Enligt en undersökning har universitet och högskolor störst förtroende i samhället. För att behålla det måste vi kommunicera.”
(Karolinska institutet)

Flera av de konstnärliga högskolorna betonar att konsten uppstår i mötet
med en publik. Så säger t.ex. representanter för Danshögskolan respektive
Kungl. Konsthögskolan.
”Som dansare och konstnär kommunicerar jag i mötet med en åskådare.”
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”Annars ﬁnns det ingen mening med verksamheten. Det handlar om att
försöka beskriva vad det är att vara människa. Man måste göra det i samverkan med människor.”

Ambitionen är att nå utanför de etablerade arenorna och att bredda rekryteringen till de konstnärliga högskolorna.
När det handlar om det konstnärliga utvecklingsarbetet är den verksamheten ännu så ny att frågan om hur, och till vem, man ska kommunicera verksamheten fortfarande diskuteras.

Informationsverksamhet med olika syften
Informationsverksamhet har olika syften. De syften vi har identiﬁerat är
proﬁlering av lärosätet, folkbildning, rekrytering, information till yrkesverksamma samt att förse beslutsfattare med underlag, Göteborgs universitet ger en bild som samtidigt sammanfattar en utveckling under de
senaste 25 åren.
”Göteborgs universitet har en stark folkbildningstradition. Redan när högskolan bildades 89 hölls öppna föreläsningar för allmänheten. 977 års
högskolelag medförde att informationsarbetet ﬁck en organisatorisk form
och bedrevs mer systematiskt på universitetsövergripande nivå ofta i samverkan med andra universitet och högskolor. Verksamheten präglades då av
särskilda nationella publika satsningar och samordningsinsatser. Den alltmer hårdnande konkurrenssituationen under 990-talet innebar en starkare
proﬁlering av det egna universitetet i den utåtriktade verksamheten.”
Proﬁlering av lärosätet allt viktigare

Att synas och vara känd regionalt, nationellt och gärna också internationellt framhålls av många universitet och högskolor som en förutsättning
för en framgångsrik verksamhet. Det sker genom webbplatsen, media,
trycksaker och genom de egna studenterna. Ofta svarar en informationsavdelning för verksamheten.
Webben – här presenteras lärosätet

En huvudkanal för proﬁlering är webbplatsen och alltﬂer universitet och
högskolor presenterar också sin forskning på ett populärvetenskapligt sätt
på sin webbplats. Göteborgs universitet skapade t.ex. 992 en särskild databas med information om forskning som var tillgänglig för allmänheten.
Linköpings universitet menar att den webbaserade informationen har en
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nyckelroll i kommunikationen med omvärlden och hänvisar till Statskontorets rapport 24-timmars-myndigheten. I denna intar Linköpings universitet en särställning när det gäller antalet besökare.
Några lärosäten redovisar att man ställer krav på forskarna att presentera
sin forskning på ett populärvetenskapligt sätt på lärosätets webbplats. Vid
Högskolan Kristianstad ﬁnns t.ex. kravet att vid redovisningen av forskningsprojekt, som ﬁnansierats av högskolan, ska resultaten presenteras på
ett sätt som underlättar populariseringen. Vid Mälardalens högskola krävs
att det tillsammans med avhandlingen ska ﬁnnas en populärvetenskaplig
beskrivning som läggs ut på hemsidan. Även Umeå universitet redovisar ett
utvecklingsarbete för att göra pågående forskning tillgänglig på webben.
Växjö universitet är ett av de lärosäten som utvecklar en forskningsportal.
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla har lagt ut en övergripande presentation av sin forskning på webben och bygger upp en databas för en mer
systematisk informationshantering. Uppsala universitet har tagit fram en
särskild strategi för forskningskommunikation på webben.
Alltﬂer utvecklar särskilda ingångar för olika målgrupper och inslaget
av interaktiva tjänster ökar. Ett ﬂertal lärosäten har frågelådor öppna för
främst skolan, men också för en bredare målgrupp. LivsmedelsSverige vid
SLU är ett exempel. Språklådan och Miljöportalen vid Göteborgs universitet är andra. Vid Göteborgs universitet ﬁnns även ett antal webbaserade
läromedel som drivs av olika institutioner, t.ex. Vattenkikaren som är utvecklad vid Tjärnö marinbiologiska laboratorium.
Media – en effektiv kanal till breda målgrupper

Många lärosäten prioriterar media som en eﬀektiv kanal för att nå ut till
breda målgrupper. Man uppmanar på olika sätt sina forskare att delta
i samhällsdebatten. Mälardalens högskola och Högskolan i Gävle lyfter
fram detta som en viktig strategi.
En majoritet av lärosätena är delägare i och medverkar också aktivt i
den nationella medietjänsten ExpertSvar. ExpertSvar startade år 2000 och
är skapad av landets universitet och högskolor. Idag drivs tjänsten tillsammans med Vetenskapsrådet. Syftet är att underlätta för journalister att få
kontakt med forskare. Idén är enkel. Journalisten ställer sin fråga via epost till ExpertSvar. Redaktionen skickar frågan vidare till ett nätverk av
kontaktpersoner vid universitet och högskolor. Finns lämplig expertis vid
lärosätet i fråga får journalisten direkt svar från kontaktpersonen. Redaktionens ansvar är att vid behov precisera frågan och bevaka att den får ett
svar. Genom ExpertSvar kan lärosätena också distribuera pressmeddelan59

den om forskningsnyheter till en intresserad grupp journalister. ExpertSvar har avtal med en rad internationella medietjänster, t.ex. Alpha Galileo i
Europa och EurekAlert i USA. På det sättet får lärosätena en internationell
spridning av sin forskning.
Några lärosäten ger också exempel på samarbete med den lokala pressen
för att sprida kunskap om lärosätets forskning. Bland dessa ﬁnns Växjö
universitet och Högskolan i Borås.
Trycksaker ger stor spridning

Olika former av trycksaker är vanligt förekommande. Magasin, tidningar
och broschyrer sprids i stora upplagor. LiU magasin från Linköpings universitet ges t.ex. ut fyra gånger om året i en upplaga av 50 000 exemplar.
Mottagare är bl.a. alla tidigare studenter. Även helt nya medier prövas. Göteborgs universitet sänder t.ex. regelbundet tv-program i Öppna kanalen
i Göteborg och når på så sätt helt nya grupper. Genom Universitets-TV i
Göteborg samarbetar också ett stort antal lärosäten i den nya Kunskapskanalen. Programmet Vetenskapslandet sänds varje vecka i samarbete med
Utbildningsradion. Några lärosäten har valt att ha egna förlag, t.ex. Växjö
universitet och Lärarhögskolan i Stockholm.
De egna studenterna är viktiga i informationsverksamheten

De egna studenterna ses som viktiga i informationsverksamheten. Såväl
Linköpings som Lunds och Stockholms universitet betonar att studenterna
är den bredaste kontaktytan mot samhället. Alumner används i ökande
utsträckning som ambassadörer för lärosätet och är föremål för särskilda
informationsinsatser.
Informationsavdelningen ansvarig

Vanligen svarar en informationsavdelning/motsvarande för informationsverksamheten. Några lärosäten har valt att låta informationsenheten ingå
i en övergripande samverkansenhet, t.ex. Stockholms universitet, Linköpings universitet och Högskolan i Skövde. Frågan om hur informationsverksamheten ska organiseras diskuteras vid ett ﬂera lärosäten. Några
konstnärliga högskolor och Idrottshögskolan i Stockholm uppger att man
saknar resurser för en särskild informationsfunktion.
Folkbildning – en del av samverkansuppgiften?

För många universitet är folkbildningstraditionen djupt förankrad i verksamheten och forskningskommunikation en självklar del av kontakterna
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med det omgivande samhället. Forskningskommunikation/folkbildning
kan tyckas naturlig för ett lärosäte med omfattande forskning, men även
högskolor med betydligt mindre forskningsresurser har i sina visioner och
måldokument tagit upp sitt ansvar för att kommunicera forskningen och
dess resultat till medborgarna. I landet pågår många aktiviteter som bidrar
till ökad kunskap och vänder sig till såväl en bred allmänhet som barn och
ungdomar och speciﬁka yrkesgrupper.
Universiteten betonar folkbildningstraditionen

Bland både universiteten och högskolorna framhålls att folkbildning och
forskningskommunikation är viktiga verksamheter. Bl.a. betonar universiteten i Göteborg, Lund och Stockholm alla sin starka folkbildningstradition. Lunds universitet inleder sin redovisning av uppdraget att samverka
med det omgivande samhället med Fråga Lund – ett tv-program och begrepp som:
”… gav forskningen och högre utbildning ett ansikte och en konkret innebörd för det svenska folket.”

Stockholms universitet inleder sin redovisning:
”Den populärvetenskapliga verksamheten vid universitetet är omfattande
och har sitt ursprung redan vid tidpunkten för bildandet av Stockholms
högskola.”

Högskolan Dalarna uttrycker synen på folkbildning på följande sätt i sin
verksamhetsidé:
”Högskolan Dalarna är också en del av det moderna samhället. Vår roll är
att erbjuda förutsättningar för människor att ta del av det samlade vetandet
om världen, men också att kritiskt granska och utveckla detta.”
Många aktiviteter pågår

Många aktiviteter pågår som bidrar till ökad kunskap. Aktiviteterna vänder sig till såväl en bred allmänhet som barn och ungdomar och speciﬁka
yrkesgrupper.
Några lärosäten, t.ex. Högskolan Kristianstad och Karlstads universitet,
betonar att de egna studenterna är en viktig målgrupp. De har s.k. bildningsseminarier som är riktade till studenterna, men som även är öppna
för allmänheten. Vid de konstnärliga högskolorna är publika evenemang
ett naturligt inslag i verksamheten.
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Öppet hus, Öppna föreläsningar, Humanistdagar, Geologins dag är exempel på aktiviteter som ﬁnns över hela landet. Som exempel är Universitetets vecka vid Göteborgs universitet årligen återkommande. Samtliga
fakulteter deltar med egna program.
Vid Forskardagarna vid Stockholms universitet presenterar doktoranderna ny forskning för elever i skolan och för allmänheten. Resande högskola vid Högskolan i Gävle är ett exempel på ambitionen att nå utanför
högskoleorten. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm har ett omfattande
samarbete med Kista stadsdelsförvaltning där musik på olika sätt bidrar
till samhällsutvecklingen. Idrottshögskolan i Stockholm har gjort detsamma i projektet Sverige rör på sig.
I Göteborg ﬁnns den Internationella Vetenskapsfestivalen – en av Europas främsta populärvetenskapliga festivaler med drygt 00 000 besökare
och ett omfattande skolprogram. Huvudmän är bl.a. Chalmers och Göteborgs universitet. Av betydligt mindre format är de s.k. Akademiska kvartarna som Göteborgs universitet arrangerar i samarbete med Wettergrens
bokhandel och Kulturmöten i Bergsjön, en förläsningsserie i samarbete
med lokala föreningar. Filosoﬁcirklar förekommer vid bl.a. Högskolan i
Borås, Lunds universitet och Uppsala universitet.
Flera lärosäten tar upp sitt samarbete med bildningsförbunden för att
kommunicera sin forskning. Lunds universitet uttrycker det på följande
sätt:
”Universitetet är en av stiftarna till ett studieförbund, Folkuniversitetet,
som är en viktig samverkanspartner för forskningsinformation genom seminarier som t.ex. teknik- och naturvetarcirkeln.”

Flera lärosäten tar upp de nya möjligheter som IT har inneburit för att
presentera forskning och forskarkompetens men också för att skapa interaktiva tjänster i form av frågelådor för olika grupper.
Umeå Designcafé är ett exempel på vetenskapskaféer som ﬁnns i landet. Vetenskapsteater är ett annat sätt att åskådliggöra kompelexa frågor.
Vid t.ex. Högskolan i Borås och Uppsala universitet ﬁnns ett samarbete
med teatrar.
Decentraliserat ansvar, men lite stöd och incitament

Ansvaret för forskningskommunikation, i betydelsen folkbildning, har de
ﬂesta lärosäten decentraliserat till institutionen och den enskilde forskaren. Forskarna ges inte stöd i någon större omfattning för att arbeta med
frågorna. Det saknas också incitament för arbetet. Någon övergripande
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strategi för denna del av samverkan med omvärlden är svår att ﬁnna i lärosätenas redogörelser.
Vi har funnit få exempel på utbildningar som förbereder de forskarstuderande eller ger stöd till forskare som vill arbeta med forskningskommunikation. Det ﬁnns dock några sådana åtgärder.
Karlstads universitet erbjuder inom ramen för forskarutbildningen en
kurs i populärvetenskap. Även Mälardalens högskola har utvecklat en högskolegemensam kurs inom forskarutbildningen. Målet är att hjälpa den
studerande att bättre kunna presentera sin forskning muntligt och skriftligt.
Vid Uppsala universitet ingår populärvetenskapligt skrivande i den
pedagogiska grundkursen och universitet har också inom forskarutbildningen vid teknik och naturvetenskap träning i populärvetenskapligt författande. Karolinska institutet erbjuder sina forskare utbildning i populärvetenskaplig kommunikation och KTH har i samarbete med Stanford
University gett en kurs i att på ett populärt och enkelt sätt presentera sin
forskning. Några lärosäten, bl.a. Chalmers, Stockholms och Umeå universitet, har kurser i ”att umgås med media”.
Många vittnar också om svårigheten att avsätta resurser till en verksamhet som inte på kort sikt ger återbäring i form av ökad extern ﬁnansiering.
Så säger t.ex. Linköpings universitet att bristande basanslag har stimulerat
vissa delar av samverkansuppgiften men att:
”… det är uppenbart ett hinder för de delar av samverkansprocessen som
inte innebär, mer än mycket långsiktigt, en potential för större intäkter.”

Även Karolinska institutet pekar på bristen på resurser. Högskolan i Skövde
uttrycker det på följande sätt:
”Än så länge har det varit mycket information. Det ﬁnns mycket som skulle
kunna göras när det gäller kommunikation, att jobba mycket mer med forskarna. Det handlar om resurser. Genom att först gå ut med information
kan det också bli kommunikation.”
Barn och ungdomar – blivande studenter?

Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i lärosätenas informationsarbete. Med några få undantag har samtliga lärosäten aktiviteter som
vänder sig till denna grupp.
Det främsta motivet är att på sikt rekrytera studenter till lärosätet. I
detta anses Rekryteringsdelegationens stöd vara viktigt. Ett perspektiv på
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rekrytering är att öka intresset för naturvetenskap och teknik. En majoritet
av lärosätena har omfattande och väl etablerat samarbete med skolan, med
såväl lärare som elever, men många arbetar också för att nå yngre barn och
ungdomar under deras fritid. Arbetet är långsiktigt och sker ofta i samarbete med andra aktörer som kommuner, bildningsförbund och museer.
Skolans lärare och elever är ofta målgrupp

Skolans lärare och elever är ofta en särskild målgrupp vid större evenemang, t.ex. Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg, Forskardagarna i Stockholm och vid olika öppet hus-evenemang. Ett antal lärosäten, t.ex. Mälardalens högskola, har avtal om samarbete med skolor i
regionen.
Rekryteringsdelegationens stöd har haft betydelse

Flera aktiviteter som genomförts har skett med stöd av Rekryteringsdelegationen under de senaste åren. Aktiviteterna har vänt sig till studieovana
grupper och haft som mål att bredda rekryteringen till högskolan. Kungl.
Konsthögskolan har t.ex. på olika sätt arbetat på temat Kan man bli konstnär? Operahögskolan i Stockholm har genom föreställningen Kvinnor på
gränsen, avsedd för gymnasister, velat visa att opera angår alla. Södertörns
högskola har i projektet Turn Söder arbetat för att stärka samarbetet mellan regionens gymnasieskolor och högskolan. Genom dispens från gymnasieförordningen har Södertörns högskola bl.a. startat en försöksverksamhet med 3-poängskurser i kemi, biologi och tyska, öppna för gymnasister.
Stockholms universitet har en rad ”mångfaldsprojekt”, bl.a. inom juridiska
institutionen och kemiska sektionen.
Genom mentorer nås studieovana grupper

Ett sätt att nå studieovana grupper, som prövats av ﬂera lärosäten, är att
arbeta med studenter som mentorer för ungdomarna i skolan. Handelshögskolan i Stockholm har i projektet Sveriges Yngsta Budﬁrma vänt sig
till ﬂickor i årskurs 9 i Rinkebyskolan. Syftet är att öka intresset för studier
och företagande bland skoltrötta elever. Mentorerna var kvinnliga studenter från högskolan. Projektet drivs nu vidare med syfte att skapa en inriktning mot entreprenörskap i årskurserna 8–9. Även Malmö och Södertörns högskolor ger exempel på mentorsprojekt. Vid Södertörns högskola
får elever i gymnasieskolan möjlighet att göra delar av sina projektarbeten
vid högskolan. Malmö högskola erbjuder i samarbete med Malmö museer,
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ett antal gymnasieelever att få en student som mentor när de genomför
avslutande projektarbeten.
Även vid Umeå universitet drivs ett mentorsprojekt som vänder sig till
elever på gymnasieskolans naturvetenskapliga och tekniska program. Karolinska institutet har ett djupgående samarbete med Tensta, Huddinge
och Solna gymnasier. Högskolan i Jönköping är ett exempel på lärosäte
som har ”adopterat” gymnasieskolor i regionen och etablerar kontakter
med såväl elever som lärare.
TekNO är ett projekt som drivs av enheten för marknadsföring, omvärldskontakter och rekrytering (MOR-enheten) vid Uppsala universitet.
Syftet är att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik och vänder
sig till ungdomar 6–2 år. Det är ett samarbete med kommuner i regionen, Svenskt Näringsliv och har också ﬁnansiering från EU:s regionala
utvecklingsfonder.
Särskilda satsningar på ﬂickor

Många lärosäten har speciella program för ﬂickor för att öka intresset för
naturvetenskap och teknik, t.ex. Tjejer på Teknis vid Lunds universitet.
Många lärosäten är också engagerade i ”forskarskolor” för gymnasister,
t.ex. högskolorna i Kristianstad, Gävle och Dalarna samt KTH, Karolinska institutet och Karlstads universitet. I vissa fall vänder sig forskarskolorna till enbart ﬂickor.
Flera lärosäten engagerande i Science Centers

Flera lärosäten har varit initiativtagare till eller är engagerade i de Science
Centers, eller motsvarande, som etablerats på olika ställen i landet. Alla
Science Centers, eller motsvarande, arbetar för att göra vetenskapen synlig,
och stimulera barn och ungdomars nyﬁkenhet och intresse för vetenskap,
oftast med inriktning mot naturvetenskap och teknik. Sättet att göra det
på varierar, liksom målgrupperna. Exempel är Navet i Borås, Hjärnverket
i Halmstad, UppTech i Jönköping, eXperimentLabbet i Kalmar, Fiberteket i Karlstad, Baltazar i Skövde, Xperimenthuset i Växjö. Chalmers och
Göteborgs universitet ingår som huvudmän för Universeum i Göteborg,
Linköpings universitet driver tillsammans med Linköpings kommun och
Landstinget i Östergötland Fenomenalen, och Luleå tekniska universitet ingår i den stiftelse som driver Teknikens hus. I Vetenskapens Hus i
Stockholm ingår såväl Stockholms universitet som KTH. Fenomenalen
på Gotland har ett samarbete med Idrottshögskolan i Stockholm kring
en vandringsutställning om idrott och vetenskap. Karolinska institutet
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samarbetar med Tom Tits i Södertälje. Några, t.ex. Vetenskapens Hus, är
en resurs för lärare och elever i deras skolarbete, medan andra – t.ex. Universeum och Teknikens Hus – är öppna för en bred publik.
Teknikåttan är ett exempel på ett nationellt samarbete för att öka intresset för naturvetenskap och teknik. Det är en tävling för åttondeklassare i
hela landet med fokus på naturvetenskap och teknik. 2 lärosäten samarbetar i tävlingen som år 2004 lockade 40 000 elever i uttagningstävlingen.
Vid några lärosäten, t.ex. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, ﬁnns regionala tävlingar. HTU-kupp är en konstruktions- och uppﬁnnartävling
för sjundeklassare.
Skräddarsydda aktiviteter för olika yrkesgrupper

I lärosätenas samverkan med olika grupper i samhället ingår information
som en naturlig del. Mycket av den informationsverksamhet som ﬁnns vid
universitet och högskolor vänder sig också till speciﬁka yrkesgrupper.
Flera lärosäten framhåller att det är angeläget att göra universitets och
högskolors forskning lätt tillgänglig så att den blir en resurs för yrkesverksamma. Skräddarsydda ingångar på webbplatsen, trycksaker, föreläsningar, branschspeciﬁka temadagar och seminarier nämns av ﬂera lärosäten. Vilka målgrupper som prioriteras är naturligtvis beroende av lärosätets
inriktning och proﬁl.
Lärare och journalister är viktiga yrkesgrupper

Lärare och journalister är yrkesgrupper som är viktiga för ﬂera lärosäten.
Fortbildning av lärare i olika former förekommer vid i stort sett vid samtliga universitet och högskolor. De regionala utvecklingscentra (RUC) spelar här en viktig roll. Många av de aktiviteter som vänder sig till eleverna i
skolan har också lärare som en viktig mottagare, t.ex. Göteborgs Internationella Vetenskapsfestival med ett särskilt skolprogram, verksamheten vid
olika Science Centers, TekNO- projektet i Uppsala och många ﬂer.
Journalisterna ses som en viktig kanal för att nå ut till en bred allmänhet. Direktkontakter, presskonferenser och journalistseminarier är vanligt
förekommande. En majoritet av universiteten och högskolorna deltar också
i den nationella medietjänsten ExpertSvar. Karolinska institutet har vid
ﬂera tillfällen givit kursen medicin för medicinjournalister för att fortbilda
journalister inom nya forskningsområden.
Blekinge Software Engineering Qualities, seminarier inom hållbarhet
och produktutveckling inom maskintekniska tillämpningar vid Blekinge
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tekniska högskola, kan tjäna som exempel på alla de seminarier som inom
ramen för olika forskningsprogram hålls för de yrkesgrupper som berörs.
För att göra forskning lätt tillgänglig för yrkesverksamma kan det Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA-projektet) vid Uppsala universitet tjäna
som exempel. Linköpings universitets förlag Skapande vetande är ett annat.
Centrumbildningar förbättrar dialogen

Att centrumbildningar används för att förbättra dialogen och öka kunskapsutbytet mellan lärosätet och olika yrkesgrupper är mycket vanligt.
Centrum för kunskap om barn vid Göteborgs universitet, och Stickakademien vid Högskolan i Borås är några exempel. Centrum för teknik i
skolan i Linköping är ett exempel på de nationella resurscenter för skolan
som ﬁnns vid några lärosäten.
Nätverk och trycksaker för information och kunskapsutbyte

Många lärosäten tar också upp nätverk som en bra form för information
och kunskapsutbyte, t.ex. ett nätverk för estetiska ämnen vid Göteborgs
universitet och ett nätverk för hälsa vid Karolinska institutet. SLU:s faktablad för Jordbruk, Trädgård, och Skog är exempel på trycksaker som
vänder sig till speciﬁka målgrupper.
Forskning – ett viktigt underlag till politiska beslut

Så gott som samtliga lärosäten kan ge konkreta exempel på hur lärosätet
eller enskilda forskare bidragit till kunskapsunderlag för politiska beslut
på olika nivåer i samhället. Att svara på remisser, ta fram kunskapsöversikter, medverka som experter eller arrangera konferenser är vanligt förekommande. Lärosätena medverkar även i utarbetandet av olika program
och strategier för att utveckla regionen.
Någon överblick över detta arbete vid lärosätena ﬁnns inte. Svaret från
SLU kan tjäna som exempel.
”Många av SLU:s forskare anlitas som experter av departement och myndigheter för utformning av lagar och förordningar. Ett aktuellt exempel är
ramdirektivet för vatten. Någon central överblick av detta arbete ﬁnns inte.
SLU får regelbundet sådana uppdrag.”

Linköpings universitet framhåller också att man har verksamheter, t.ex.
Centrum för kommunstrategiska studier, där ”verksamhetsidén bl.a. bygger på inﬂytande på den politiska processen”. Sådan verksamhet nämns
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också bl.a. av Karlstads universitet, Luleå tekniska universitet samt Stockholms universitet.

Biblioteken – en resurs …
Vid många lärosäten är biblioteken på olika sätt är en viktig resurs i högskolans samverkan med olika grupper i samhället. I princip samtliga lärosäten redovisar att biblioteket är öppet för allmänheten och samarbetar
med olika typer av bibliotek i regionen för att underlätta för medborgarna
att få tillgång till kunskap. Det framgår också att biblioteken har en avgörande roll när det gäller att utnyttja IT i informationsarbetet, inte minst
när det gäller elektronisk publicering. Nedan ges några exempel på bibliotekens olika roller.
… bl.a. för det livslånga lärandet

Högskolan i Borås pekar på bibliotekens roll i det livslånga lärandet och
ger exempel på hur högskolebiblioteket tagit initiativ till samverkan mellan
samtliga kommunbibliotek i Sjuhärad och stadsbiblioteket i Varberg. En
särställning intar biblioteken vid Mitthögskolan (Härnösand) och Högskolan på Gotland, som båda är integrerade högskole- och folkbibliotek.
Ambitionen är att biblioteket ska vara en mötesplats och förmedlande
länk till ny kunskap som framgår av verksamhetsidén för Almedalsbiblioteket:
”Biblioteket ska vara ett bibliotek för alla, fungera som en mötesplats för
människor med olika informationsbehov och bli en länk mellan högskolan
och det gotländska samhället. Biblioteket ska erbjuda alla grupper i samhället en fullständig biblioteksservice och fungera såväl som ett kunskapsoch utbildningscentrum som ett kulturellt centrum.”

Erfarenheterna av denna lösning är till övervägande del positiva. Dock är
organisationen inte helt problemfri, utan innebär en kompromiss mellan
öppen verksamhet och studenternas behov av en lugn studiemiljö.
… och för webbpublicering

Lunds universitet ser universitetsbiblioteket som en huvudaktör när det
gäller forskningsinformation. Man ger en rad konkreta exempel bl.a. på
hur man gjort vetenskapligt material tillgängligt för nya grupper genom
webben.
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Även Uppsala universitet betonar att ett viktigt inslag i universitetens
ansvar att sprida forskningsinformation är att göra doktorsavhandlingarna
tillgängliga. Uppsala universitetsbibliotek har utvecklat DiVA (se ovan).
DiVA är ett publiceringssystem och ett samarbete mellan en rad nordiska
universitet och högskolor som ger omvärlden fri tillgång till sammanläggningsavhandlingars ramberättelser och länkar till avhandlingarnas
deluppsatser.
Elektronisk publicering är ett område som utvecklas vid många lärosäten med biblioteken som huvudaktör. Ett exempel är Chalmers. Där
utvecklas den elektroniska publiceringen inom ramen för Chalmers Publication Library.
… och för spridning av forskningsinformation

Vid Karlstads universitet har universitetsledningen beslutat att universitetsbiblioteket ska utvecklas mot ett ”Learning Resource Center”. Det
innebär bl.a. att en förlagsverksamhet, Karlstad University Press, knutits
till biblioteket.
Vid Stockholm universitet har universitetsbiblioteket en central roll för
spridning av forskningsinformation. Biblioteket har bl.a. bidragit med sin
specialistkunskap inom informationsstrukturering i samverkan med olika
institutioner. Resultatet är ett antal webbportaler som vänder sig till skola
och allmänhet, t.ex. Asienportalen och webbportalen Nationalismen –
dess historia och nutida roll. Biblioteket har även ansvar för en europeisk
webbportal The European Legislative Virtual Library med juridisk och
politisk information från olika EU-länder.
Vid Lärarhögskolan i Stockholm ingår biblioteksfunktionen i en ny
utvecklingsorganisation, Lärum. Inom denna sker både mediaproduktion
och utbildning inom informations- och kommunikationspedagogisk utveckling, s.k. IKT-pedagogik.
… och för andra studerande

För att underlätta för distansstuderande samarbetar ﬂera lärosäten inom
ramen för Nätuniversitetet, bl.a. i projektet Jourhavande bibliotekarie, en
referenstjänst för distansstudenter via webben. Vid Göteborgs universitet
vill man genom projektet Ut med UB göra biblioteket tillgängligt för ett
antal gymnasieskolor med syfte att inspirera gymnasister till högskolestudier.
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… och för företag

Många lärosäten, bl.a. Högskolan i Jönköping, redovisar konkreta tjänster
som biblioteket erbjuder olika målgrupper. Det gäller t.ex. informationssökning i databaser med internationell täckning för företag: Karolinska
institutet erbjuder företag inom biomedicin en skräddarsydd service KIB
Plus. Den innebär såväl informationssökning som utbildning i informationssökning. KTH, som är ansvarsbibliotek inom området teknologi och
dess grundvetenskaper, redovisar en rad tjänster för externa användare.
Dessa avser informationssökning, fort- och vidareutbildning samt fritt
nyttjande bibliotekets informationsresurser.
… och för andra aktiviteter

Några lärosäten ger exempel på hur biblioteken utnyttjas som arena för
olika aktiviteter. Ett exempel är Det lärda samtalet vid universitetsbiblioteket i Karlstad.
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Samverkan för kunskapsutveckling
och tillväxt
Universitet och högskolor ingår i kunskaps- och innovationssystemet.
Kunskaps- och innovationssystemet syftar till:
- start av bolag.
- kunskapsöverföring mellan universitet/högskolor och oﬀentlig sektor
eller näringslivet.
I ﬁguren nedan illustreras kunskaps- och innovationssystemet16 .
Kunskaps- och innovationssystemet
IDÉMILJÖ
Identifiera och
stimulera
PROCESS:
Start av bolag

Entreprenörskap
• utbildning
• information,
uppsökande
verksamhet
Stödjande aktör:
Drivhus

PROCESS:
Kunskapsöverföring

Forskningssamverkan
• Mötesplatser,
nätverk
• Industridoktorander/forskarskolor
• Adjungerade
lärare

STARTMILJÖ
Utveckla och
paketera
Förinkubator
• innovationsstöd
• affärsrådgivning, IPR
• såddfinansiering
Stödjande aktörer:
Holdingbolag
Venture Cup

Kunskapsutbyte
akademi – näringsliv/
offentlig sektor
• strategisk samverkan
• kompetenscentra
• uppdragsforskning

TILLVÄXTMILJÖ
Kommersialisera och
nyttiggöra
Inkubator
• affärsplan,
management
• patent
• riskkapital
Stödjande aktörer:
Connect, teknik- och
forskningspark

Affärs- och
kunskapsutveckling
• licensiering
• vidareutveckling
Stödjande aktör:
Forskningsinstitut

Universitetens och högskolornas ansvar

Figuren illustrerar de två processerna i kunskaps- och innovationssystemet: start av bolag, samt kunskapsöverföring mellan lärosätet och nä16 Figuren bygger huvudsakligen på uppgifter från Chalmers och Linköpings universitet.
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ringslivet eller den oﬀentliga sektorn. Det ﬁnns inga skarpa gränser mellan processerna.
Processerna kan delas in i tre faser: idé-, start- och tillväxtmiljö. Lärosätet är huvudsakligen aktivt i idé- och startmiljöerna.
I idémiljön stimuleras och identiﬁeras möjligheter till entreprenörskap
och forskningssamverkan. Lärosätet utbildar, informerar och söker upp
anställda och studenter med syftet att ge stöd för att starta nya bolag. Drivhusverksamhet stödjer också detta arbete17. För att stödja kunskapsöverföring byggs mötesplatser och nätverk. Kunskapsöverföring stimuleras dessutom genom industridoktorander, forskarskolor och adjungerade lärare.
I startmiljön utvecklas och paketeras det som ska kommersialiseras eller
nyttiggöras på annat sätt. Lärosätet kan stödja verksamheten i en förinkubator, dvs. ett utvecklingsverktyg för att starta företag och få dem att växa.
I den ges innovationsstöd, aﬀärsrådgivning och stöd i immaterialrättsliga
frågor (s.k. IPR-frågor). Holdingbolaget kan t.ex. erbjuda tidig såddﬁnansiering, dvs. ﬁnansiering för att utveckla idéer med utvecklingspotential i
en tidig fas. Ett stöd utgörs också av aﬀärsplantävlingen, Venture Cup18 .
I startmiljön sker olika former av strategisk samverkan för att åstadkomma kunskapsutbyten mellan lärosätet och den oﬀentliga sektorn eller
näringslivet, t.ex. verksamhet i kompetenscentra och uppdragsforskning.
I tillväxtmiljön kommersialiseras och nyttiggörs idéer och forskningsresultat. För att stödja start av bolag ges ofta stöd i en inkubator. Där ﬁnns
hjälp för att utforma aﬀärsplaner samt rådgivning i management- och
patentfrågor. I detta skede ﬁnns behov av riskkapital och annat stöd. Sådant stöd och viktiga kontakter kan erbjudas av teknik- och forskningsparker samt Connect-nätverk19. För kunskapsöverföring sker aﬀärs- och
kunskapsutveckling i form av licensiering eller genom vidareutveckling av
idéer utanför universitetet eller högskolan, t.ex. vid ett forskningsinstitut.
Vi har fokuserat på de delar av kunskaps- och innovationssystemet där
universiteten och högskolorna huvudsakligen är aktiva.
17 Syftet med stiftelsen Drivhuset är att studenter ska kunna driva projekt, starta
företag och utveckla idéer under sin studietid. Drivhusverksamhet ﬁnns i Karlstad, Växjö, Göteborg, Gävleborg, Örebro, Kalmar, Uppsala, Trollhättan/Uddevalla/Vänersborg samt Malmö.
18 Venture Cup är en affärsplantävling med syfte att stimulera skapandet av nya,
innovativa företag med tillväxtpotential i Sverige, och på så sätt bidra till att
idéer och kunskap omsätts i praktiken. Venture Cup är mer än en tävling tack
vare ett brett program av aktiviteter och service.
19 Connect Sverige är ett projekt med syfte att sammanföra entreprenörer med de
resurser som behövs för kommersialisering, t.ex. ﬁnansiering. Huvudmän är
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, Industrifonden och Svenskt Näringsliv.
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Slutsatser och rekommendationer
Stöd till kommersialisering har förstärkts

Att universitet och högskolor stödjer kommersialisering av forskningsresultat och idéer är något relativ nytt för de allra ﬂesta lärosäten. En betydande
del av verksamheten har utvecklats starkt sedan början av 990-talet.
Utvecklingen kan bero på att statsmakterna uttryckt att frågan är viktig samtidigt som man på olika sätt stöttat verksamheten, t.ex. genom att
bilda holdingbolag. Näringslivets och den oﬀentliga sektorns intresse för
den kunskap och kompetens som ﬁnns vid universiteten och högskolorna
har också påskyndat utvecklingen.
Helhetstänkande behöver utvecklas

De ﬂesta universitet och högskolor medverkar i kunskaps- och innovationssystemet. Lärosätena stöder anställda och studenter med att starta
bolag samt tar initiativ som underlättar kunskapsöverföring mellan lärosätet och omvärlden. De ﬂesta lärosäten anser att en viktig grund för ny
kunskap utgörs av kunskapsutbytet mellan universitet/högskolor och näringsliv eller oﬀentlig sektor.
Vid de ﬂesta universitet och högskolor är tonvikten på att stödja start av
bolag. De ﬂesta initiativen sker i startmiljön – inte lika stora insatser görs
för att identiﬁera idéer och stimulera entreprenörskap. Vid vissa lärosäten
saknas till stora delar verksamhet som stimulerar entreprenörskap.
Vid ﬂera lärosäten behöver det utvecklas ett helhetstänkande kring kunskaps- och innovationsprocessen. En förklaring till att det i vissa fall brister
kan vara att det är oklart vilken roll universiteten och högskolorna respektive de andra aktörerna har i systemet. Vi har också uppfattat universiteten
och högskolorna som något svaga i förhållande till andra aktörer.
Vår uppfattning är att lärosätena bör lägga större vikt vid stöd till affärsutveckling och annat nyttiggörande av forskningsresultat i beﬁntliga
företag och oﬀentlig sektor.
Vi anser att universiteten och högskolorna bör utveckla strategier för
att tillgodose behov av stöd som ﬁnns i hela kunskaps- och innovationsprocessen. Strategierna ska även omfatta upparbetande och underhåll av
nätverk till aktörer som kan ta över i slutskedet av processen. Statsmakterna bör klargöra universitetens och högskolornas roll i kunskaps- och
innovationssystemet för att underlätta strategiarbetet. Ett sådant klargörande måste samtidigt innebära att lärosätena ges förutsättningar för att
klara den roll de ges.

73

Med nämnda åtgärder kan lärosätena bli starkare aktörer i kunskapsoch innovationssystemet. Det möjliggör att de själva i större utsträckning
än idag kan välja i vilka sammanhang en idé eller ett forskningsresultat
ska kommersialiseras, och inte i så stor utsträckning styras av andra aktörers prioriteringar.
Incitament för såväl lärosäten som anställda saknas

De ﬂesta universitet och högskolor lägger vikt vid att medverka i kunskapsoch innovationssystemet. Incitamenten för universiteten och högskolorna
är för svaga idag. Lärarundantaget innebär t.ex. att universitetet eller högskolan inte får del av eventuella vinster vid en lyckad kommersialisering.
Det pågår en utredning om lärarundantagets framtid. Oavsett resultatet av utredningen är vi angelägna om att det ska ﬁnnas incitament för
lärosätena att vara aktiva i kunskaps- och innovationssystemet. Det kan
uppmuntra lärosäten som idag inte deltar i någon större utsträckning. Vår
uppfattning är att incitament för att lärare och forskare ska engageras i
kunskaps- och innovationssystemet också leder till ett mer aktivt deltagande från lärosätena.
Utbildningar i entreprenörskap – något vid sidan om

Flera lärosäten ger utbildningar i entreprenörskap, ibland med en praktisk
inriktning. Syftet är att stimulera entreprenörskap. De grupper av studenter som oftast ges möjlighet att gå utbildningarna är de på ekonom- och
ingenjörsprogrammen. Ibland samarbetar lärosäten för att ge utbildningarna.
Utbildningarna ges i form av enstaka kurser eller som delar av utbildningsprogram. Det saknas i stort sett utbildningar som utgör en ”strimma”
eller går som en röd tråd i en längre utbildning. Det kan tolkas som att
entreprenörskap inte ses som ett förhållningssätt i utbildningen, utan något som sker vid sidan om den ordinarie verksamheten.
Vår uppfattning är att utbildningar i entreprenörskap med en praktisk
inriktning bör ges som ”strimmor” i hela utbildningsprogram och bör erbjudas ﬂer studentgrupper än idag. Vi vill också uppmuntra till ytterligare
samarbeten mellan lärosätena för att anordna utbildningarna.
Behov av bättre samspel med holdingbolaget

Holdingbolag ﬁnns vid 4 universitet och högskolor och har getts varierande uppgifter. Vid vissa lärosäten används de för tidig såddﬁnansiering,
dvs. ﬁnansiering för att utveckla idéer med utvecklingspotential i en ti74

dig fas, och innovationsstöd, medan holdingbolag vid andra lärosäten har
omfattande verksamhet i dotterbolag, t.ex. bolag för att stödja uppdragsutbildning. Det ﬁnns skillnader mellan hur väl ett holdingbolag och ett
lärosäte samarbetar för att stödja start av bolag.
Vi anser att det är viktigt att det ﬁnns ett väl fungerande samarbete mellan lärosätet och holdingbolaget och att det ﬁnns incitament för ett sådant
samarbete. Ett sätt är att ge lärosätet rätt att förfoga över holdingbolagets
eventuella vinst. Resurstillskottet skulle kunna medﬁnansiera innovationsstödjande verksamhet vid lärosätet, t.ex. utbildningar i entreprenörskap
med möjlighet att utveckla aﬀärsidéer.
Studenter saknar tillträde till holdingbolagens styrelser

Vi har noterat att kravet i högskoleförordningen 20, som innebär att studenter ska vara representerade i alla beslutande och beredande organ inte gäller
för holdingbolagens styrelser. Vi anser att det är angeläget att studenter
ges insyn i holdingbolagens verksamhet, t.ex. bör studenter adjungeras till
bolagens styrelser.
Behov av samarbete

Universiteten och högskolorna använder varandras kompetenser i frågor
som rör kommersialisering i en förhållandevis liten utsträckning. Flera
universitet och högskolor har specialistkompetenser inom ett eller ﬂera
områden, t.ex. inom immaterialrätt för en viss sektor.
Vi anser att det är viktigt att lärosätena samarbetar i dessa frågor. Det
gör att enskilda forskare och lärare kan få ett ännu bättre stöd än idag vid
kommersialisering.
Välutvecklad strategi är viktig för kunskapsöverföring

Uppdragsforskning är av liten omfattning och upplevs inte som viktigt av
universiteten och högskolorna för kunskapsutbytet med omvärlden. En
förklaring kan vara att det inte ﬁnns kapacitet för verksamheten, bl.a. för
att uppdragen ofta ges med kort varsel. Det är istället strategiska samarbeten och samverkan i kompetenscentra som är de dominerande formerna för
kunskapsutbyten. Industridoktorander och vissa slags forskarskolor utgör
också en grund för strategisk samverkan. Ur nämnda samarbeten kan fo-

20 3 kap. 9 § högskoleförordningen
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kuserad samverkan växa fram där områden och aktiviteter av gemensamt
intresse identiﬁeras.
Vi anser att universiteten och högskolorna bör utveckla ytterligare nätverk och kontaktytor till andra aktörer, t.ex. genom forskningsinstituten.
Ett sätt att få kunskapsutbytet mellan lärosäten och omvärld att fungera
mer eﬀektivt är att ge forskningsinstituten en större roll. Dessa har nätverk gentemot företag och oﬀentlig sektor och kan agera ﬂexibelt med
kortare uppdrag. Ett alternativ eller komplement kan vara att universiteten och högskolorna själva inrättar institutsliknande organisationer. Det
ger universiteten och högskolorna själva möjligheten att ta uppdrag med
kort varsel.

Våra bästa lärosäten
Bedömningsgrunder: Idé- och startmiljön – lärosätenas ansvar

Det som ligger till grund för vår bedömning av vilka universitet och högskolor som bedriver det bästa samverkansarbetet för kunskapsutveckling
och tillväxt, är att lärosätet tar ansvar för hela kunskaps- och innovationssystemet. Ansvaret tar sig olika uttryck beroende på var någonstans i
kunskaps- och innovationsprocessen som avses. Vår uppfattning kan sammanfattas på följande sätt:
Universitetets eller högskolans ansvar är att erbjuda väl fungerande idéoch startmiljöer dels för start av bolag, dels för kunskapsöverföring mellan universitet/högskolor och oﬀentlig sektor eller näringsliv. Från lärosätets sida ska man arbeta med och ta ansvar för att skapa och upprätthålla
nätverk så att idéer och forskningsresultat når de aktörer i kunskaps- och
innovationssystemet som kan erbjudas goda tillväxtmiljöer.
De utvalda lärosätena

Lärosäten med en stor omfattning av tillämpad forskning samt överhuvudtaget en stor forskningsvolym har bättre förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i fråga om samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt.
Läs mer om hur vi ser på denna fråga i kapitlet Samverkan – en del av
verksamheten. Med det som utgångspunkt vill vi lyfta fram några lärosäten med olika förutsättningar. Korta beskrivningar motiverar våra val.
I den del av kapitlet som innehåller en kartläggning av verksamheten ges
mer information.
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Chalmers – framstående bland fackhögskolorna och
sektorsuniversiteten

Bland fackhögskolorna och sektorsuniversiteten anser vi att Chalmers bäst
har visat att de tar ansvar för och har en helhetssyn på sin medverkan i
kunskaps- och innovationssystemet. Lärosätet erbjuder sedan länge väl
fungerande idé- och startmiljöer genom praktiska entreprenörskapsutbildningar och Chalmers Innovationssystem. Ett nära samarbete med Connect Väst möjliggör att kommersialiseringsprocessens sista fas fungerar.
För kunskapsöverföring mellan högskolan och omvärlden, främst industrin, ﬁnns bl.a. Chalmers industriteknik.
Även Karolinska institutet förtjänar att nämnas. Universitetet har en
bra startmiljö genom sitt holdingbolag, KI Holding AB.
Linköpings universitet – framstående bland universiteten

Bland universiteten anser vi att Linköpings universitet bäst har visat att
de tar ansvar för och har en helhetssyn på sin medverkan i kunskaps- och
innovationssystemet. Lärosätet erbjuder väl fungerande idé- och startmiljöer genom praktiska entreprenörskapsutbildningar, entreprenörsföreningar samt genom medverkan i nätverket Growlink. Inom Growlink
ﬁnns olika utvecklingsprogram för att kommersialiseringsprocessens sista
fas ska fungera. För kunskapsöverföring mellan universitetet och omvärlden ﬁnns olika projekt för att stärka samverkan med exempelvis småföretagare.
Karlstads universitet förtjänar att nämnas. Universitetet har tillsammans med regionala aktörer byggt en startmiljö. Universitetet har även
upparbetat nätverk för att tillgodose behov i den sista fasen av kommersialiseringsprocessen. För kunskapsöverföring mellan universitetet och omvärlden ﬁnns bl.a. The Packaging Arena.
Blekinge tekniska högskola – framstående bland högskolorna

Bland högskolorna anser vi att Blekinge tekniska högskola bäst har visat att
de tar ansvar för och har en helhetssyn på sin medverkan i kunskaps- och
innovationssystemet. Högskolan erbjuder väl fungerande idé- och startmiljöer genom seminarieverksamhet kring entreprenörskap, sommarentreprenörer samt utvecklingsarenor för att stödja till kommersialiseringsprocessen. Ett nära samarbete med Connect möjliggör att processens sista fas
fungerar. För kunskapsöverföring mellan högskolan och omvärlden ﬁnns
bl.a. Entreprenörtorget.
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Även Mälardalens högskola förtjänar att nämnas. Högskolan har visat
att det är möjligt att bedriva ett väl fungerande arbete utan ett eget holdingbolag. Genom Idélab erbjuds en väl fungerande startmiljö. Lärosätet
har upparbetade nätverk med regionens aktörer så att stöd kan erbjudas i
kommersialiseringsprocessens slutskede.

Start av bolag prioriteras
Vid ﬂera universitet och högskolor ﬁnns enheter som har särskilt framträdande roller för att stödja anställda och studenter att starta bolag. För
att skapa goda idémiljöer ﬁnns t.ex. institutioner eller centrumbildningar
som driver utbildningar i entreprenörskap, ibland tillsammans med en
teknik- och forskningspark, samt näringslivsenheter som både informerar
om möjligheterna till kommersialisering och söker efter kommersialiserbara idéer och forskningsresultat. Längre fram i processen, i startmiljön
ges aﬀärsrådgivning och rådgivning i immaterialrättsliga frågor, t.ex. vid
en näringslivsenhet. Även holdingbolag arbetar med information och stöd.
I vissa fall stödjer holdingbolaget processen genom tidig såddﬁnansiering,
dvs. ﬁnansiering för att utveckla idéer med utvecklingspotential i en tidig
fas, eller genom att erbjuda en inkubatormiljö, dvs. ett utvecklingsverktyg
för att starta företag och få dem att växa.
Flera universitet och högskolor arbetar aktivt med att skapa och upprätthålla nätverk så att idéer och forskningsresultat når de aktörer i kunskaps- och innovationssystemet som kan erbjuda en bra tillväxtmiljö.
De aktörer som tar vid är i ﬂera fall teknik- och forskningsparker. I
denna fas ska det ﬁnnas möjlighet att agera på aﬀärsmässiga grunder, hitta
privat riskkapital samt nå ut på marknaden.
Olika vägar till en bra idémiljö för att starta bolag
Utbildning i entreprenörskap förekommer

Flera universitet och högskolor utbildar i entreprenörskap. Det sker ibland
i samarbete med andra lärosäten och i samverkan med näringslivet, särskilt de utbildningar som har en praktisk inriktning. Vissa utbildningar
har mer en prägel av att undersöka entreprenörskap ur ett vetenskapligt
perspektiv.
Målet med de praktiska utbildningarna är att i ordinarie utbildningsprogram uppmuntra entreprenörskap och innovativt tänkande. I utbildningarna ingår innovationsteknik, entreprenörskap och ledarskap. I det or-
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dinarie utbildningsutbudet ﬁnns kurser och hela utbildningsprogram med
målet att skapa entreprenörer – ekonomer och ingenjörer är de som oftast
ges möjlighet att medverka. I stort sett saknas entreprenörsutbildningar
som löper som en röd tråd genom hela utbildningsprogram.
Seminarie- eller föreläsningsserier riktade mot en bredare målgrupp förekommer också. Ofta hämtas föreläsare från näringslivet och verksamheten förläggs i en miljö som uppmuntrar entreprenörskap, t.ex. i en teknik- och forskningspark.
Många lärosäten samarbetar med varandra för att utbilda i entreprenörskap. Stockholm School of Entrepreneurship är ett exempel. I samarbetet ingår Karolinska institutet, Konstfack, KTH och Handelshögskolan
i Stockholm. Stockholm School of Entrepreneurship bildades 998 med
syfte att utveckla Stockholmsregionen till ledande inom innovationer och
entreprenörskap. Inom samarbetet ges utbildningar i entreprenörskap.
Genom Centrum för entreprenörskap och företagsutveckling i Uppsala
driver Uppsala universitet, SLU och det lokala näringslivet utbildningar
i entreprenörskap. För grundutbildningsstudenter vid naturvetenskapliga
och tekniska utbildningar ﬁnns det möjlighet att i slutet av utbildningen
göra sitt examensarbete som ett innovationsprojekt vid centret.
Praktisk inriktning på utbildning i entreprenörskap ﬁnns vid ﬂera andra universitet och högskolor. Chalmers Entreprenörskola är en sådan utbildning. Vid denna är utbildningen förlagd till en inkubatormiljö och
studierna är i huvudsak projektbaserade. Ett resultat av just den praktiska
inriktningen är att de drygt 00 studenter, som deltagit i verksamheten sedan 997 har startat ett tjugotal livskraftiga företag. Den praktiska inriktningen har fått en ännu större vikt genom att det nu även ges kurser som
leder till en magisterexamen. Studenter på den nya utbildningen kommer
även från andra områden än teknik, t.ex. juridik och ekonomi.
Centrum för entreprenörskap och aﬀärsutveckling vid Högskolan i
Skövde driver sedan 2003 ett magisterprogram i entreprenörskap. Dessutom ges kortare kurser i entreprenörskap.
Vid Luleå tekniska universitet är Arenan för innovativ teknik och företagande, ett exempel på en utbildning med målet att få både teoretisk
kunskap och praktisk förståelse för teknik- och aﬀärsutveckling. Den
praktiska förståelsen uppnås genom samarbete med uppﬁnnare i regionen, företag och forskare.
Ett annat exempel på en praktisk inriktning är entreprenörskapsprogrammet som drivs av holdingbolaget vid Umeå universitet, Uminova Innovation AB. Förutom en praktisk inriktning är föreläsarna nästan uteslu79

tande från näringslivet. Varje deltagare i programmet får en mentor. En
liknande utbildning drivs vid Linköpings universitet genom Entreprenörsoch nyföretagarprogrammet vid Centrum för innovation och entreprenörskap. Utbildningen riktar sig till både studenter och anställda.
Vid Högskolan i Halmstad erbjuds studenter från samtliga utbildningsprogram en praktisk entreprenörsutbildning. Den bedrivs genom nätverket Tillväxt Halland där Innovationscentrum vid högskolan är en aktör.
Andra som ingår i nätverket är bl.a. Halmstads kommun, Företagarna och
arbetsförmedlingen. Högskolan i Skövde och Högskolan i Jönköping samarbetar på ett liknande sätt med de teknik- och forskningsparker som ﬁnns
i högskolornas närhet. Högskolan i Jönköping följer även upp arbetet:
”Det är viktigt att stimulera studentföretagande och sprida det till forskarstudenterna. Det mäts i Studentbussen varje termin.”

Seminarieverksamhet för att utbilda i entreprenörskap ﬁnns vid Högskolan i Halmstad. Seminarierna är gemensamma för studenter, anställda och
företagare. Ett ytterligare exempel på seminarieverksamhet om entreprenörskap är den som ﬁnns vid Blekinge tekniska högskola. Där är seminarierna obligatoriska för alla studenter.
Vid KTH:s verksamhet i Kista ﬁnns träningsprogram för blivande entreprenörer inom IT-området i form av ett tiotal workshops på kvällstid.
Syftet är bl.a. att inspirera till entreprenörskap och tidig aﬀärsplaneutveckling. Programmet är även öppet för studenter utanför KTH.
Exempel på andra lärosäten som erbjuder kurser i entreprenörskap är
Göteborgs universitet och Lunds universitet. Vid Göteborgs universitet
ﬁnns förutom kurser i entreprenörskap en kurs inom forskarutbildningen i
innovation och entreprenörskap. Vid Lunds universitets tekniska högskola
ﬁnns innovation som nytt forsknings- och utbildningsämne.
Drivhus – viktiga för att identiﬁera idéer

Drivhus ﬁnns i anslutning till ﬂera universitet och högskolor för att identiﬁera idéer, men också för att uppmuntra entreprenörskap hos studenter.
Drivhusen är från början ett studentinitiativ och har funnits sedan 992.
Initiativet togs vid dåvarande Högskolan i Karlstad. Ett annat exempel på
studentinitiativ är projektet Idéhuset som drivs av studentkåren vid Luleå
tekniska universitet med stöd från Teknikbrostiftelsen.
Andra möjligheter att prova på praktiskt entreprenörskap har t.ex. studenter vid Stockholms universitet genom SU Holding AB:s dotterbolag
Idéagenten. Idéagenten samarbetar med Starthusen vid KTH, Karolin80

ska institutet samt Handelshögskolan i Stockholm. Novum Innovation
– Starthus & Inkubator är Södertörns högskolas motsvarighet. Den syftar
till att stimulera intresset för kommersialisering hos studenter, doktorander och lärare.
Ytterligare exempel är VentureLab vid Lunds universitet och BusinessLab vid Högskolan i Jönköping. Båda enheterna arbetar med att stödja
studenter med att utveckla och kommersialisera idéer.
Sommarentreprenörer – en ytterligare möjlighet för studenter

Andra sätt att stimulera kreativitet och entreprenörskap sker t.ex. genom
Linköpings universitets entreprenörsförening Aspira. Sommarentreprenörer är ett annat sätt att uppmuntra entreprenörskap. Med syfte att få studenter att se företagande som ett initiativ till att bli anställda får studenter
arbeta som konsulter åt företag under sommarferien. Studenter vid t.ex.
Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad, Blekinge tekniska högskola
och Högskolan i Skövde ges denna möjlighet.
Flera sätt att utforma startmiljön för bolag

Flera lärosäten arbetar med att skapa och upprätthålla nätverk så att idéer
och forskningsresultat når de aktörer i innovationssystemet som kan erbjuda goda tillväxtmiljöer. Nedan ges exempel på lärosäten som med olika
förutsättningar har utformat bra miljöer för att underlätta för anställda
(och i vissa fall studenter) att starta bolag.
Chalmers

Chalmers Innovationssystem betecknar ett antal verksamheter inom
och utom högskolan med syfte att stödja innovationsprocessens alla faser. För närvarande prioriteras stödet till entreprenöriella avknoppningar,
uppdragsforskning samt patentering och licensiering. Man vill också öka
medvetenheten inom högskolan om kopplingen mellan innovationsprocessen, och forskning och utbildning. Inom innovationssystemet ﬁnns en
ansvarsfördelning och en s.k. lotsfunktion för att slussa personer till rätt
aktör i systemet.
Chalmers Industriteknik är en aktör i systemet. Chalmers Industriteknik arbetar med att upptäcka och identiﬁera forskningsresultat och idéer
som är möjliga att kommersialisera. Chalmers Innovation är högskolans
inkubatorsmiljö och bedöms av högskolan ha haft en god utveckling sedan
invigningen 999 – ett femtiotal företag och projekt har funnits i inkubatorn. Stiftelsehögskolan Chalmers bolag Chalmers Invest har möjlighet att
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ge stöd genom såddﬁnansiering. Bolaget kan jämföras med de holdingbolag som ﬁnns vid andra universitet och högskolor.
För Chalmers Innovationssystem anses Venture Cup spela en viktig roll
för idéutvecklingen. Detsamma gäller för Connect Väst.
Karolinska institutet

Karolinska institutet hanterar stödet för kommersialisering genom bolag
inom holdingbolaget. Moderbolag är KI Holding AB.
Karolinska Innovations AB är det bolag som har den direkta kontakten
med forskare. Bolaget ansvarar också för de första stegen i innovationsprocessen genom att utvärdera forskningsresultatens potential och ge stöd
i aﬀärsutveckling. Karolinska Developement AB står för såddﬁnansiering
till tidiga utvecklingsbolag, medan ett annat bolag står för tillförsel av
riskkapital i senare skeden av processen. I Karolinska Science Park erbjuds
stöd och lokaler för företag. KI Holding AB förvaltar ägandet av resultatet
från kommersialiseringsarbetet.
Som resultat av arbetet nämns att ett tjugotal nya forskningsbaserade
bolag har bildats. Marknadsvärdet för dessa uppgår till ca  miljard kronor.
Karolinska institutet fokuserar på området Life Science och har därför
byggt upp en stödstruktur för aﬀärsutveckling inom detta område. Bl.a.
har kompetens för att hantera frågor kring licensiering av immateriella rättigheter byggts upp. Som en följd av detta har forskare från andra lärosäten
sökt stöd från Karolinska institutets system.
KTH – Kista Innovation and Growth

Projektet Kista Innovation and Growth skapades bl.a. på initiativ av KTH.
Syfte var att öka den svenska kompetensen inom IT-området och stötta
högteknologiska innovationsföretag i Kista. Inom Kista Innovation and
Growth ryms en förinkubator, en inkubator för bolag i tidiga skeden samt
ett särskilt program för små och medelstora företag som vill växa internationellt. Mellan 2002 och 2003 bidrog Kista Innovation and Growth till
etablering av 20 nya bolag i Kista.
Linköpings universitet

Linköpings universitet har fokuserat på regional samordning bland aktörerna som stödjer innovationsprocessen. I denna utgör Growlink en viktig
del. Growlink är ett innovationsstödjande nätverk och beskrivs av universitetet som ”modell för start, etablering och tillväxt av kunskapsintensiva
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företag i Östergötland”. Universitetets länk in är holdingbolaget Universitetsholding i Linköping AB.
Inom Growlink ﬁnns Idémiljön, Startmiljön och Tillväxtmiljön. I Idémiljön ges information om kommersialiseringsprocessen. I denna ﬁnns
mötesplatser som teknik- och forskningsparker. I Startmiljön ﬁnns en
förinkubator i form av Starthus. I Tillväxtmiljön ﬁnns olika utvecklingsprogram som stöd i slutet av processen. I både Startmiljön och Tillväxtmiljön ges aﬀärsrådgivning och stöd i management samt förmedling av
kontakter till ﬁnansiärer.
Inom Growlink kan de olika aktörerna tydliggöra sina roller och stärka
sina insatser. Syftet är att ge professionell rådgivning vid olika utvecklingsstadier för ”idéägare” och entreprenörer i hela regionen. Centrum för
innovation och entreprenörskap är vid sidan av holdingbolaget en central
aktör från universitetet. Genom Growlink bildades ungefär 20 kunskapsintensiva företag under åren 2000–02.
Karlstads universitet

Karlstads universitet har tillsammans med regionala oﬀentliga och privata
aktörer tagit fram en strategi för hur innovation och idéskapande ska stimuleras i regionen. Målet är att skapa företag och att utveckla beﬁntliga
företag.
Ett syfte med systemet är att inte enbart fånga upp idéer från universitetet, utan att i samma utsträckning arbeta med att identiﬁera idéer från
den oﬀentliga sektorn eller näringslivet.
Universitetets ansvar i innovationskedjan är att uppmuntra och stödja
idéskapande. Det sker genom att universitetet exempelvis har utformat ett
stödsystem för patent- och licensfrågor samt genomför informationskampanjer och seminarier i angelägna frågor. Stödsystemet för patent- och licensfrågor har tagits fram i samarbete med Linköpings universitet. Även
en policy för immaterialrättsliga frågor har tagits fram genom samarbetet. Inom universitetet är det främst Samverkansgruppen, universitetets
samverkansavdelning, som har till uppgift att stödja kommersialiseringsarbetet.
Aﬀärsutveckling och marknadsorientering görs av andra aktörer i kedjan, bl.a. företag och stiftelsen Inova. Karlstads universitet deltar ändå i
denna del av innovationsprocessen genom att medverka i styrning och
planering.
För att mäta framgång kommer universitetet att använda mått som antal idéer som förs ut från universitetet, och antal arbetstillfällen som ska83

pats genom inkubatorverksamheten. Karlstads universitet kommenterar
sitt arbete på följande sätt:
”Det gjordes ett nytt avstamp för ett och ett halvt år sedan och nu tycker
vi att vår satsning har substans. Grunden är att samverka med andra för
att samverka. Vi grupperar vår verksamhet i ’Spets’, ’Bredd’ och ’Grodd’.
Spets avser FoU-samverkan, Bredd handlar om teknik- och kunskapsöverföring och Grodd avser nyföretagande och entreprenörskap. Aktiviteterna
kräver olika stöd.”
Lunds universitet

För att samordna innovationsarbetet kring Lunds universitet sker ett nära
samarbete med Teknikbrostiftelsen, Region Skåne och Ideon Center AB21.
Satsningen omfattar 50 miljoner kronor under sex år och sker under namnet Innovationsforum.
Vid Lunds universitet styrs och koordineras arbetet med att kommersialisera forskningsresultat av Näringslivsenheten. Idéer från universitetets
forskare och andra anställda kommer till enheten på ﬂera olika sätt. Ett av
dessa är genom ett systematiskt idésökningsprogram som drivs med stöd
från Vinnova.
Efter det att en idé eller ett forskningsresultat har identiﬁerats följer en
rad insatser från universitetets sida för att stödja utvecklingen. Stödet går
under beteckningen Innovation management och är en process som består
av aﬀärsrådgivning, stöd i patentfrågor, m.m. En viktig del av processen
är att idéer och forskningsresultat som inte bedöms ha möjlighet att kommersialiseras alltid får ett avslut.
När utvecklingen av en idé kommit så långt att det ﬁnns en fullständig
aﬀärsplan tar holdingbolaget vid Lunds universitet, LUAB, över. För att
bedöma aﬀärsmässighet och potential hos idéerna ﬁnns LUAB:s investeringskommitté. Den har till uppgift att rekommendera LUAB:s styrelse
beslut om investering eller avslag. LUAB prioriterar att investera i ett litet
ägande i många s.k. start-up-bolag. De som väljs ut ges fortsatt stöd. LUAB
är delägare i ungefär 30 bolag. Lumitec, holdingbolagets eget såddkapitalbolag, är en länk och koordinator för den sista delen av processen. Delägare
är bl.a. Industrifonden.

21 Ideon Center AB arbetar med marknadsföring av Ideon som koncept, men
också med seminarier, konferensarrangemang, nätverksbyggande, presskontakter, rådgivning och service till Ideonföretagen.
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Lunds universitet kommenterar sitt kommersialiseringsarbete på följande sätt:
”Vi jobbar internt med kommersialisering av forskningsresultat på ett
strukturerat sätt. Vi har ett team på sju personer dit forskarna kan vända
sig. Sju nya bolag har skapats sedan nyår. Just nu arbetar vi med 45 idéer.
Vi måste tidigt i innovationsprocessen söka efter kommersialiserbara idéer.
Sedan ger vi stöd hela vägen ut till marknaden med hjälp av patentbolag
och ﬁnansiärer.”
Göteborgs universitet

Vid Göteborgs universitet är de gemensamma organen för kommersialisering området Aﬀärsutveckling vid avdelningen för information och
omvärldskontakter och GU Holding AB. Inom området aﬀärsutveckling
ges stöd till anställda och studenter i form av aﬀärsrådgivning samt rådgivning inom aﬀärsjuridik och immaterialrätt. Stöd till institutionernas
uppdragsverksamhet erbjuds också. En viktig del av aﬀärsrådgivningen
är att tillsammans med projektets ägare komma fram till en lämplig väg
till kommersialisering. Kriterier har utarbetats som underlag för vägvalet
mellan att starta ett bolag eller licensiering. Området aﬀärsutveckling har
nyligen infört kvalitetsledningssystemet ISO 9004. Holdingbolaget vid
universitetet prioriterar att arbeta med ett litet urval av forskningsbaserade
företag som beﬁnner sig i de tidiga faserna av innovationsprocessen.
Vid Göteborgs universitet ﬁnns dessutom Framtidens Företag. Framtidens Företag är en inkubator för kunskapsföretag med inriktning mot
studenter. Målet är att skapa företag genom att ta tillvara talangen för
entreprenörskap hos högskoleutbildade. Det ﬁnns för närvarande 25 företag i inkubatorn. Flera av dem som lämnat inkubatorn har blivit alumniföretag som ger återkoppling på sina erfarenheter till företagen inom
inkubatorn.
Stockholms universitet

Vid Stockholms universitet stödjer holdingbolaget, SU Holding AB, anställda och studenter med rådgivning och stöd i frågor som rör kommersialisering. I detta ingår bl.a. att ge stöd vid ansökan om forskningsmedel
med en kommersiell inriktning, bedömning av aﬀärsidéer, rådgivning vid
avtalsskrivande och i immaterialrättsliga frågor samt stöd vid förhandlingar.

85

Holdingbolaget satsade under 2003 på att utveckla rutiner för att ge
service till anställda genom uppsökande verksamhet. Drygt 900 personer
inom den naturvetenskapliga fakulteten kontaktades med syfte att bl.a. få
en uppfattning om behovet av rådgivning och stöd. Samtidigt söktes efter kommersialiserbara idéer. 5 forskningsbaserade projekt identiﬁerades.
Projekten ges nu stöd från holdingbolaget.
Holdingbolagen vid KTH, Karolinska institutet samt vid Stockholms
universitet arbetar gemensamt med att ta fram en kvalitetshandbok och
resultatindikatorer för den uppsökande verksamheten.
Umeå universitet

Vid Umeå universitet sker innovationsutveckling inom holdingbolagets
dotterbolag, Uminova Innovation AB. Ett nära samarbete ﬁnns mellan
bolaget och universitetets näringslivsenhet. Från universitetsmiljöer kom
20 projektidéer till Uminova Innovation AB under 2003. Av dessa 20
ledde 6 idéer fram till att ett företag bildades och lika många ledde fram
till en licensiering av idéer till beﬁntliga företag.
Blekinge tekniska högskola

Vid Blekinge tekniska högskola arbetar man med systematisk idéutveckling genom utvecklingsarenor. Målet är att tillhandahålla innovationer
med låg forsknings- och teknikrisk med hjälp av s.k. Proof of Concept 22 .
Utvecklingsarenorna utgör inkubatormiljöer. I dessa ﬁnns resurser för
utvecklingsarbete i form av projektledning, verktyg för projektstyrning,
teknisk infrastruktur m.m. En viktig förutsättning bedöms vara att det
ﬁnns en policy för hur immaterialrättsliga frågor ska hanteras. Olika företagskontakter används också för att stödja utvecklingsprocessen, särskilt
när det gäller olika tekniska resurser.
I den inledande delen av aﬀärsutvecklingen sker bl.a. aktiviteter genom
Venture Cup. I samarbete med Connect hanteras utvecklingsarbetets slutskede. En bedömningspanel ger t.ex. goda råd för det fortsatta arbetet.
Hela processen avslutas med ett beslut om eventuell avknoppning.
Mälardalens högskola

Det är även möjligt att framgångsrikt stödja kommersialisering av forskningsresultat och idéer utan att ha ett eget holdingbolag. Vid Mälardalens
22 Proof of Concept är en process för att undersöka om en idé har en affärsmässig
och kommersiell potential.
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högskola sker kommersialisering av forskningsresultat genom högskolans
Idélab. När ett intressant projekt har identiﬁerats påbörjas en process. I
processen hanteras frågor om äganderätten till forskningsresultaten, patent
och andra immaterialrättsliga frågor. I ett tidigt skede hanteras fördelning
av ägande och insatser samt identiﬁeras behov av balans mellan vidareutvecklings- och kommersialiseringsarbete.
När projektet kommit till en kritisk fas, ofta i samband med beslut
om ﬁnansiering eller försäljning, ﬁnns möjlighet att övergå till att bli ett
groddföretag vid Idélab. Groddföretaget sätts samman med en grupp av
övriga groddföretag. Tillsammans bildar dessa ett team som har gemensamma aktiviteter. Möjlighet ﬁnns även att sitta i Idélabs inkubatorer i Eskilstuna och Västerås. Samtliga groddföretag får egna ”advisory boards”.
Varje groddföretag får en egen coach som agerar som en inhyrd vd.
När groddföretaget lämnar Idélab ﬁnns det ﬂera alternativ för den fortsatta utvecklingen. I Västerås ﬁnns Teknikbyn. I Eskilstuna ﬁnns olika
nätverk, t.ex. IDEA Plant. Det är ett kluster av ungefär 60 företag.
Varje år startas 30–35 nya företag via Idélabs verksamhet. Ungefär 250
obearbetade idéer hanteras inom verksamheten varje år.
Högskolan i Kalmar

Högskolan i Kalmar är ett annat lärosäte utan holdingbolag. Högskolan
arbetar med innovationer genom Start (högskolans inkubator), stiftelsen
Drivhuset, två teknik- och forskningsparker samt Connect. Start tillhandahåller rådgivning, coachning, seminarieserien och arbetslokaler samt
ett nätverk för aﬀärskompetens och ﬁnansiering. Start ﬁnns på ﬂera orter
i regionen. Genom högskolans startverksamhet startar ca 5 nya företag
årligen. Högskolan i Kalmar kommenterar sitt kommersialiseringsarbete
på följande sätt:
”Vi jobbar både med att stödja start av företag och aﬀärsutveckling i beﬁntliga. Det är en utmaning att jobba mot beﬁntliga företag. För att klara
det har vi mycket uppsökande verksamhet. Det gäller att söka rätt kompetens. Om vi inte har den själva så söker vi i regionen, nationellt eller internationellt.”
Högskolan i Jönköping

Högskolan i Jönköping är liksom Chalmers, en stiftelsehögskola. För innovationsutveckling sker ett nära samarbete med teknik- och forskningsparken, Science Park Jönköping. Parken innehåller miljöer för idéskapande
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och produktutveckling, en miljö där idéer förﬁnas och kommersialiseras
samt en miljö där verksamheter ges möjlighet till vidareutveckling.
Högskolan i Borås och Högskolan Kristianstad

Högskolan i Borås och Högskolan Kristianstad har båda nyligen startade
holdingbolag. För Högskolan i Borås kommer holdingbolaget, tillsammans med högskolans Centrum för entreprenörskap och aﬀärsdesign, att
dela lokaler med andra tillväxtfrämjande verksamheter. ESPIRA – Tillväxtcenter Sjuhärad heter det nya centret. Sjuhärads kommunalförbund
medverkar i satsningen och ansvarar bl.a. för utvecklingen av en inkubator.
I Högskolan Kristianstads holdingbolag ﬁnns en personunion med högskolan – högskolans vicerektor för samverkan är också vd i holdingbolaget.
Ett nära samarbete sker även med Krinova Science Park. I denna har högskolans anställda och studenter tillgång till den infrastruktur som behövs
för kommersialisering.
Konstfack och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Konstfack och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm är två konstnärliga
högskolor som har påbörjat ett arbete med att skapa startmiljöer för att
kommersialisera idéer. Båda högskolorna deltar i ett starthusprojekt med
stöd från bl.a. Stockholms stad och Botkyrka kommun.

Kunskapsöverföring – till ömsesidig nytta
Kunskapsöverföring kan ske på olika sätt, dels i organiserad form, dels
i oorganiserad form. En viktig del är de mer oorganiserade formerna av
forskningssamverkan, dvs. interaktion mellan externa intressenter och enskilda forskare. Det är svårt att få en uppfattning om verksamhetens omfattning, eftersom det handlar om den dagliga verksamheten för anställda
vid universiteten och högskolorna.
Bland de mer organiserade modellerna ﬁnns t.ex. aktörsforskning eller tvärvetenskapliga satsningar. Dessa sker ofta inom ramen för s.k. centrumbildningar.
Industridoktorander, dvs. forskarstuderande som även arbetar med projekt i näringsliv eller oﬀentlig sektor, är viktiga för att universitet och högskolor ska få kunskap om omvärldens problemställningar och för överföring av kunskap till näringsliv och oﬀentlig sektor. Dessa ﬁnns på ﬂera
universitet och högskolor. Forskarskolor med ett samverkansperspektiv
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och adjungerade lärare bidrar också till kunskapsöverföring mellan lärosäten och oﬀentlig sektor eller näringsliv. Ett nära samarbete med en teknikoch forskningspark ger goda möjligheter för en väl fungerande idémiljö
för kunskapsöverföring.
För andra kunskapsutbyten mellan lärosäten och näringsliv eller oﬀentlig sektor ﬁnns i startmiljön många strategiska samverkansprojekt av olika
omfattning och inriktning, de av Vinnova ﬁnansierade kompetenscentra
samt uppdragsforskning. Det är heller inte här möjligt att få en uppfattning om omfattningen av hela denna verksamhet, i varje fall inte för närvarande. Det som kan sägas är att de strategiska samarbetena och olika
kompetenscenter sinsemellan är väldigt olika. Det som är gemensamt för
många är att de avser regional samverkan.
Uppdragsforskning vid universiteten och högskolorna är av liten omfattning. Endast några procent av den totala forskningsvolymen utgörs av
uppdragsforskning.
Idémiljön – forskningssamverkan för kunskapsöverföring
Oorganiserad och mer organiserad interaktion mellan forskare och
externa intressenter

Universiteten och högskolorna har ett stort antal externa intressenter som
påverkar forskningens inriktning och innehåll, utan att det för den skull
rör sig om uppdragsforskning. Parallellt med denna sker den forskning
som är styrd av forskarna själva – nyﬁkenhetsstyrd forskning. En förenklad bild ges nedan.
Den interaktion som sker med externa intressenter genererar en hel
del idéer i sig hos enskilda forskare. Det kan sägas vara det oorganiserade sättet för universiteten och högskolorna att få del av samhällets problemställningar som en bas för val av forskningsproblem vid sidan av den
nyﬁkenhetsstyrda forskningen. Detta understöds av att sektorsorgan och
strategiska forskningsstiftelser satsar resurser för att forskargrupper ska
intressera sig för särskilda frågor. Organisationerna, t.ex. Stiftelsen för
strategisk forskning, Mistra, Vinnova och Energimyndigheten, identiﬁerar
också områden som man anser särskilt viktiga att forska på och genererar
då resurser för att en eller ﬂera lärosäten ska satsa på dessa.
Sedan ﬁnns det mer organiserade ansatser från lärosätenas sida för att
samhällets problemställningar ska utgöra en bas för val av forskningsproblem. De ﬂesta universitetet och högskolor har för detta ändamål skapat
centrumbildningar eller liknande organisationer. Ofta är det frågan om
medverkan från många discipliner. Av intresse när det gäller forsknings89

samverkan är också den aktionsforskning som pågår och arbetet med
forskningscirklar. Båda är metoder som innebär en nära interaktion mellan det som studeras och den som studerar, dvs. forskaren.
Aktionsforskningen handlar om att utveckla och förändra en verksamhet samtidigt som forskaren skaﬀar sig kunskap om hur förändringen sker.
Malmö högskola och SLU bedriver exempelvis denna form av forskning.
Arbetet i en forskningscirkel syftar till att i grupp diskutera och analysera ett gemensamt problem. En forskare stödjer gruppens arbete genom
att belysa komplexa frågor. Vid t.ex. Högskolan i Gävle ﬁnns forskarcirklar.
All den kliniska forskningen är också bra exempel på interaktionen mellan teori och praktik.
Industridoktorander, forskarskolor och adjungerade lärare skapar goda
relationer

Universitet och högskolor som har möjlighet att bedriva forskarutbildning
har ofta industridoktorander eller forskarskolor med inriktning mot samhällets behov. Likaså nämner ﬂera att adjungerade lärare är ett bra sätt att
skapa goda relationer med företag och organisationer.
Teknik- och forskningsparker – viktiga mötesplatser

En viktig aktör i kunskaps- och innovationssystemet är de teknik- och
forskningsparker som ﬁnns i anslutning till många universitet och högskolor. Först i Skandinavien var Ideon i Lund som startades i början av
980-talet.
Teknik- och forskningsparkerna utgör mötesplatser som skapar förutsättningar för ökad samverkan. Parkerna används ofta för att ge universitetens eller högskolornas studenter och anställda inblick i entreprenörskap.
Ett exempel på nära samarbete är det mellan Växjö universitet och Videum Science Park. Videum stödjer universitetets utvecklingsplan för
kommersialisering och aﬀärsutveckling. Ett annat är det mellan Högskolan Kristianstad och Krinova Science Park. Högskolan bidrar med vetenskapliga ledare och Krinova med näringslivsutvecklare. Ytterligare ett
exempel är samarbete mellan Högskolan i Skövde och teknik- och forskningsparken Gothia Science Park. I denna har lärare och doktorander möjlighet att kommersialisera forsknings- och avhandlingsresultat.
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Kunskapsutbyten genom strategiska samarbeten och
kompetenscentra i startmiljön

Nedan ges exempel på intressanta strategiska samarbeten och kompetenscentra för kunskapsutbyte mellan lärosäten och näringsliv eller oﬀentlig
sektor.
Chalmers Industriteknik

Chalmers Industriteknik ska initiera, organisera och genomföra projekt.
På så sätt ska forskare och lärares kompetens direkt nyttiggöras i utvecklingsprocesser i näringslivet. Chalmers Industriteknik bildades 984 efter
att högskoleledningen identiﬁerat ett ökat behov av forskningssamverkan,
huvudsakligen med industrin.
Verksamheten är helt ﬁnansierad av kunder. Arbetssättet är tvärvetenskapligt på så sätt att resultat från olika vetenskapsområden används för
att arbeta med det efterfrågade utvecklingsarbetet. Kommersialiseringen
av forskningsresultat sker i huvudsak genom kunderna.
Mer än 500 forskare vid ett femtiotal av Chalmers institutioner har engagerats i verksamheten. Personal från Chalmers Industriteknik medverkar också i handledning av doktorander. År 2003 omsatte verksamheten ca
37 miljoner kronor. T.o.m. 2003 uppgår de ackumulerade intäkterna från
olika projekt till ca 43 miljoner kronor. Verksamheten har bl.a. resulterat
i ca 40 patent och ca 25 nya företag.
The Packaging Arena i Karlstad

Det ﬁnns ﬂera projekt och större forskningsprogram med målet att bidra
till utveckling av ett lärosätes forskning och utbildning samtidigt som
man bidrar till regionens tillväxt. Ett exempel på detta är The Packaging
Arena, ett forskningsprogram inom förpackningsområdet vid Karlstads
universitet. I programmet medverkar aktörer inom förpackningsområdet
och omfattar allt från massa- och pappersteknik till utformning av förpackningar och förpackningsdesign. 600 företag inom pappers- och massaindustrin medverkar.
Ångströmakademin i Uppsala

En annan satsning är Ångströmakademin vid Uppsala universitet med inriktning mot materialforskning, materialtillverkning och utnyttjande av
andra material. Inom denna kombineras behov från industrin och tvärvetenskaplig forskning med industriell projektledning. Projektgruppernas medlemmar rekryteras från industrin, universitet och högskolor samt
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forskningsinstitut. Som framgångsfaktor anges bl.a. implementering av
industriell projektkultur vid universitetet. Två projekt bedrivs för närvarande. I dessa deltar tio forskargrupper från fem lärosäten och forskningsinstitut samt nio företag. Ett mål är att överföra modellen till andra forskningsområden.
Hälsoteknikalliansen i Halmstad

Högskolan i Halmstad samverkar med företag, myndigheter, organisationer och forsknings- och utvecklingsinstitutioner i den s.k. Hälsoteknikalliansen. Satsningen avser samverkan kring forskning, utveckling och
utbildning inom området hälsoteknik. Begreppet hälsoteknik omfattar
hjälpmedel och utrustning för sjukvård, friskvård och habilitering. Utöver de medverkande organisationerna stöds verksamheten av Vinnova,
Nutek, KK-stiftelsen och Landstingets fond för teknikupphandling och
produktutveckling.
Uppsala Bio

Uppsala Bio utsågs våren 2003 till en av vinnarna i tävlingen Vinnväxt,
en tävling i Vinnovas regi. Vinnväxt ska uppmuntra regionala initiativ
för utveckling av innovationssystem inom strategiska områden. Projektet
drivs gemensamt av bioteknikindustrin, Uppsala universitet, SLU, Uppsala kommun och andra aktörer i regionen. Holdingbolagen vid universiteten medverkar också.
Akademiker i företag i Västerbotten och Norrbotten

Akademiker i företag är ett projekt som drivs av Umeå universitet med
syfte att bidra till utvecklingen av små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Detta sker genom förmedling av studenter, nyutexaminerade och forskare från universitet och högskolor i hela landet till
företag som vill utföra utvecklingsprojekt. Projektet ﬁnansieras av EU mål
 norra Norrland, Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten samt 20
kommuner.
Företagen erbjuds tre olika tjänster – examensjobb, JobbEtt och Forskare i företag. Det mesta är kostnadsfritt för de företag som medverkar,
eller är fördelaktigt på annat sätt; t.ex. innebär JobbEtt att universitetet
tar arbetsgivaransvaret för den nyutexaminerade akademikern och företaget faktureras endast ca halva lönekostnaden. Fördelar anses ﬁnnas för
alla medverkande parter. Bland dessa nämns att universitetets anställda
får möjligheter till erfarenhetsutbyte och kontakter med näringslivet, att
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studenter får examensjobb med verklighetsanknytning och möjlighet till
första jobb efter examen samt att näringslivet får hjälp med genomförande
av utvecklingsprojekt och kontakter med forskare och lärare.
Nätverk genom cooputbildning i Trollhättan/Uddevalla

Inom grundutbildningen har Högskolan i Trollhättan/Uddevalla en nära
samverkan med näringslivet genom sin cooputbildning, där samverkan
sker med ett stort antal företag. Nätverket utnyttjas för att knyta forskningskontakter och för spridning av resultat. De senaste åren har man arbetat för att koordinera utvecklingen inom kurser och utbildningar med
forskningsproﬁlen.
Plattformar för strategisk samverkan i Luleå

Vid Luleå tekniska universitet drivs projektet Embedded Internet System.
Det syftar till att bygga upp en industriplattform för näringslivet i Norrbotten och Västerbotten samt en forskningsplattform för området vid universitetet. Målet är att nå en nationell tätposition inom området. Bland
resultaten kan nämnas kommersialiserade produkter hos beﬁntliga regionala företag och nya avknoppade företag. Luleå universitet kommenterar
satsningen på bl.a. plattformarna på följande sätt:
”Mycket av debatten är gammalmodig: att omvärlden kommer med sin
beställning och vi levererar. Det handlar om diskussioner om problem som
man vill ha lösta och vad forskaren ser är möjligt. Att man lär tillsammans.”
Småföretagarakademien i Luleå

Luleå universitet driver Småföretagarakademien sedan mitten av 990-talet. Syftet är att utveckla forskning och utbildning som är angelägna för
regionens små och medelstora företag. Kompetenscentret är mångvetenskapligt för att vara anpassad till den problembild som ﬁnns vid de mindre företagen.
Projekt för samverkan med småföretag i Linköping

Två projekt som drivs för samverkan vid Linköpings universitet är dels pilotprojektet Small and Medium sized Enterprises in research, dels Kontakt
mellan små- och medelstora företag och studenter vid Campus Norrköping. Syftet med Small and Medium sized Enterprises in research är att utveckla kontakterna mellan småföretag och forskare för att stärka regionens
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deltagande i EU:s sjätte ramprogram. Genom projektet hoppas forskarna
skapa en fungerande metod så regionens småföretag och forskningen vid
universitetet kan sammankopplas mer eﬀektivt.
Projektet som är riktat mot studenter har som mål att ﬂer studenter än
idag ska göra sina examensarbeten i småföretag. Det direkta syftet är att
hitta bra tillfällen och former för att studenter, och små och medelstora företag ska träﬀa varandra. Engagerade i projektet är Linköpings universitet,
Norrköpings kommun och några ytterligare kommuner i regionen.
Samverkan med företag för kommersialisering i Örebro

Örebro universitet har under ﬂera år anlitat Örebro Innovation Center AB
– en intresseförening med ca 60 medlemsföretag – för att tillgodose lärosätets behov av stöd till kommersialisering av idéer och forskningsresultat.
Målet med verksamheten är
”att skapa förutsättningar för att utveckla och bygga upp en universitetsnära utvecklings- och företagsmiljö och bedriva därmed förenlig verksamhet.”

Aﬀärsidén är bl.a. att via idésökning, med fokus på Örebro universitet och
universitetssjukhuset, stödja utveckling av produkter, metoder och system
som kan kommersialiseras. Verksamheten har bl.a. medverkat till att skapa
6 nya teknik- och kunskapsföretag 2003.
Dialogprocesser vid SLU

Vid SLU har ett arbetssätt med dialogprocesser initierats. Målet är bl.a.
att utveckla SLU:s framtida roll i samhället genom att visa hur universitet
i samverkan med sektorerna kan utveckla och leverera kunskaper för att
utveckla sektorerna. Dialogen ska ﬁnnas mellan SLU:s medarbetare och
aktörerna inom berörda sektorer. Det direkta resultatet av en process ska
bl.a. vara en modell för fortsatt dialog, kommunikationsgrupper inom
strategiska områden, samt ökad samverkan inom både forskning och utbildning.
Dialogprocessen har först använts på området Vatten och har drivits
som ett gemensamt projekt av institutioner och universitetets samverkansavdelning. Forskarna har stått för ”innehållet” och sina nätverk. Samverkansavdelningen har kompletterat med erfarenheter av process- och projektledning och avdelningens nätverk. Kompetensen inom universitetet på
området har kartlagts samt vilka frågor och problem externa intressenter
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anser att är viktiga. En erfarenhet är att forskarna har fått uppslag till nya
samarbeten och att det ﬁnns ett stort externt intresse.
Vidareförädling av forskningsidéer i Alnarp

Vid en av SLU:s orter, Alnarp, sker vidareförädling av forskningsidéer till
aﬀärsidéer i företag inom livsmedel och jordbruk inom Stiftelsen Ideon
Agro Food. Ett nära samarbete sker med Lunds universitet och ca 25 företag inom sektorn.
Triple Helix i Gävle

Vid Högskolan i Gävle ﬁnns GIS-institutet, ett exempel på en centrumbildning av Triple Helix-karaktär. I denna samverkar statliga, kommunala
samt privata företag och intressenter i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Inriktning är mot applikationer inom geograﬁska informationssystem (GIS). Målet är att skapa kompetensuppbyggnad och utveckling
inom regionen. På längre sikt vill man kunna bedriva verksamheten kommersiellt.
Kontaktnoder i Gävleborg

Vid Högskolan i Gävle drivs sedan slutet av 990-talet s.k. nodverksamhet. Det är en kontaktverksamhet som ﬁnns i 0 av regionens kommuner.
Syftet är att skapa nätverk mellan högskolan och kommunerna. En nod är
en särskild kontaktperson i kommunen för samverkan med högskolan och
kan ses som högskolans förlängda arm i regionen. I de ﬂesta fall har noden
sin hemvist i kommunens näringslivsorganisation. Noden arbetar oftast
halvtid med frågor som rör högskolans möjligheter att bistå med kompetensutveckling i företag och organisationer samt förmedla kontakter som
kan leda till gemensamma projekt. Vid högskolans samverkansavdelning
ﬁnns en projektledare för nodverksamheten.
Stickakademin i Sjuhäradsbygden

Institutionen Textilhögskolan vid Högskolan i Borås driver i samverkan
med stickföretagen i Sjuhäradsbygden Stickakademin, en mötesplats för
svensk trikå. Syftet är att stärka svensk trikådesign. 7 trikåföretag deltar
genom att ställa lokaler och maskiner till förfogande. Verksamheten startades 998 med stöd från KK-stiftelsen. Nu ﬁnansieras verksamheten av
stickföretagen, EU-projektet Leader +, Föreningssparbanken i Sjuhärad
samt Högskolan i Borås.
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Entreprenörtorget i Blekinge

Vid Blekinge tekniska högskola ﬁnns Entreprenörtorget. Verksamheten
går ut på att sammanföra olika aktiviteter som stödjer studenter, forskare
och lärare vid högskolan, och bl.a. Blekinge Yrkeshögskola i frågor som
rör nyföretagande, examensarbete, stipendier, m.m. Mötesplatser stödjer
även företagen i kontakterna med studenter och forskare vid högskolan.
Entreprenörtorget är organiserad som en fysisk mötesplats, men även som
en mötesplats på internet.
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Samverkan för bättre utbildning
Samverkan med omvärlden omfattar även utbildningen genom att innehållet i utbildningarna ska motsvara efterfrågan på arbetsmarknaden och
att studenter ska ha omvärldskontakter under sin utbildning. Regeringen
styr lärosätena till viss del i dessa frågor t.ex. genom utbildningsuppdrag
och mål för antal examina samt genom krav på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och färdighetsträning23. Mål för antal examina förkommer
inom vård- och lärarutbildningar. Krav på verksamhetsförlagd utbildning
ﬁnns inom lärarutbildningarna och i praktiken även i socionomutbildningen. Färdighetsträning är krav för utbildningar inom vård och omsorg.
För att möta arbetsgivarnas efterfrågan på kunskap och kompetens på kort
sikt ställer regeringen krav på att alla universitet och högskolor ska erbjuda
uppdragsutbildning.
Utöver nämnda krav kan lärosätena själva välja hur stor vikt man vill
lägga vid efterfrågan på arbetsmarknaden och studenternas behov av kontakter med omvärlden under sin utbildning. Vi har fokuserat på hur lärosätena agerat utöver ställda krav.

Slutsatser och rekommendationer
Strategier saknas för att utforma morgondagens utbildningar

Universiteten och högskolorna försöker på olika sätt få synpunkter från
omvärlden för att planera, följa upp och revidera utbildningar för att motsvara efterfrågan på arbetsmarknaden. Få lärosäten har däremot en strategi för hur synpunkterna sammantaget ska tillvaratas, t.ex. hur de olika
sätten kompletterar varandra och hur de ska användas som verktyg för
planering. Det saknas dessutom strategier för hur framsteg inom forskningen samspelar med dessa för att skapa framtidens utbildning. Få tar
upp hur synpunkter från omvärlden påverkar utformningen av forskarutbildningen. Ett perspektiv som också saknas är hur utbildningen ska an-

23 Högskoleverket har sedan 2004 ett uppdrag att ta fram underlag till regering
och lärosäten för att bättre kunna planera så att utbildningsutbudet tillgodoser
efterfrågan på arbetsmarknaden.
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passas för de studenter som siktar på att bli sina egna arbetsgivare genom
att starta företag.
Vi anser att det är anmärkningsvärt att så få lärosäten följer upp hur tidigare studenter, alumnerna, anser att utbildningen passar de kunskaper och
kompetenser som efterfrågas av arbetsgivaren. Inte heller görs många undersökningar om individer arbetar inom det område de är utbildade för.
Vi är medvetna om att det är svårt att veta vilka utbildningar som kommer att efterfrågas i framtiden. Det ﬁnns exempel på att prognoser slagit
fel. Likväl anser vi att beslut om innehåll i och utbud av utbildningar måste
fattas på ett så fullständigt underlag som möjligt. I det ingår att ta reda på
önskemål från arbetsgivarna.
Vår uppfattning är att lärosätena bör utarbeta strategier för att omvärldens synpunkter på ett systematiskt sätt ska tillvaratas i utbildningen. Det
gäller för såväl grund- som forskarutbildning. Det är dessutom viktigt
att man tar hänsyn till aktuell forskning för att utforma utbildningar för
kommande behov.
Viktigt med ledningens stöd för att öka uppdragsutbildningen

Uppdragsutbildning är ett sätt att möta arbetsgivarnas mer kortsiktiga behov av kunskap och kompetens. Uppdragsutbildningen omfattar i genomsnitt endast några procent av den samlade grundutbildningen. Vid vissa
lärosäten förekommer i stort sett ingen uppdragsutbildning, t.ex. vid ﬂera
av de konstnärliga högskolorna.
En orsak till den lilla omfattningen av uppdragsutbildning generellt kan
vara att den egna lärarkapaciteten inte räcker till. I praktiken är det inte
möjligt att anställa ﬂer lärare för just detta ändamål. Ofta beställs uppdragsutbildning med kort varsel, något som ett universitet eller en högskola med sina förhållandevis långa ledtider har svårt att ställa upp på. Det
ﬁnns också en ekonomisk risk med uppdragsutbildning. Även om t.ex. en
institution lägger resurser på att planera en utbildning är det inte säkert att
få det antal medverkande som behövs för att bära kostnaderna.
En förklaring till varför uppdragsutbildning i stort sett saknas på de
konstnärliga utbildningarna kan vara att resurserna i kultursektorn inte
är tillräckliga för att ﬁnansiera uppdragsutbildning. Flera inom sektorn är
frilansare och har kanske sin verksamhet i enskild ﬁrma. Företagsformen
gör att ﬁrman inte kan köpa uppdragsutbildning av ett lärosäte eftersom
den inte är en juridisk person.
Vi anser det är angeläget att lärosätenas ledningar på olika sätt stöder institutionerna för att dessa ska ha möjlighet att öka uppdragsutbildningen.
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Det kan t.ex. göras genom att ta fram en modell för riskspridning inom
universitetet – det är viktigt att institutionerna kan planera och arrangera uppdragsutbildningar utan att löpa alltför stor ekonomisk risk. Det är
naturligtvis viktigt att en sådan utveckling inte sker på bekostnad av den
ordinarie utbildningen.
Vi anser att statsmakterna bör göra särskilda insatser för att öka uppdragsutbildningen vid de konstnärliga högskolorna med syfte på ett livslångt lärande inom det konstnärliga området.
Alla studenter ska ges möjlighet till omvärldskontakter

Studerandes möjligheter till omvärldskontakter är goda för dem som studerar vid ett lärosäte där sådan verksamhet prioriteras. Några lärosäten
arbetar i det sammanhanget t.ex. genom praktik och fadderföretag. Andra
har i stort sett ingen verksamhet alls. Vid några universitet och högskolor
informeras studenter om lärosätets samverkansarbete.
Vi anser det är viktigt att alla studenter ges såväl möjlighet till omvärldskontakter under sin utbildning som information om lärosätets samverkansarbete i övrigt.
Stort engagemang från omvärlden

Omvärldskontakter under utbildningen förutsätter ett engagemang från
omvärlden, t.ex. genom att erbjuda praktikplatser, medverkan som gästlärare, etc. Vi upplever engagemanget som stort överlag, även om konjunktursvängningar påverkar den oﬀentliga sektorns och näringslivets intresse
för att satsa resurser på denna verksamhet. Orsaken till engagemanget kan
vara att man själv upplever att t.ex. ens medverkan som fadderföretag ger
mycket tillbaka till den egna verksamheten i form av kunskapsöverföring
och möjligheter till framtida rekrytering.
Omvärldskontakter innebär sällan praktik

De ﬂesta lärosäten har gästlärare och adjungerade lärare, medan möjligheterna till praktik inte ﬁnns hos många. Endast vid några få lärosäten
ges möjlighet till praktik för utbildningar inom samhällsvetenskap och
humaniora.
Praktiken ingår i vissa fall i en examen, i andra fall inte. I vår undersökning är det inte möjligt att se vilka kriterier universiteten och högskolorna
använder för att bedöma om praktik kan ingå i en examen eller inte. Det
kan också vara så att det inte ﬁnns något konsekvent sätt att bedöma detta
på, t.o.m. inom ett och samma lärosäte.
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Vår uppfattning är att universiteten och högskolorna bör arbeta för att
ha praktik inom ﬂer utbildningar än vad som ﬁnns idag. Vår uppfattning
är att någon form av färdighetsträning är viktig för att vara bättre rustad för arbetsmarknaden och för att kunna reﬂektera över sina teoretiska
kunskaper.
Vi är medvetna om att inte alla studenter är intresserade av praktik och
inte heller är det säkert att alla utbildningar blir bättre genom praktik.
Det kan dessutom vara svårt att få relevanta praktikplatser i den mån som
skulle behövas. Det är därför vikigt att skynda långsamt och utvärdera
nysatsningar.
Vi anser det är viktigt att få en diskussion om och utarbetande av kriterier för praktik så att den alltid kan ingå i en examen.
Lärosätena ska stödja studenternas inträde på
arbetsmarknaden

Lärosätena arbetar även för att stödja studenternas inträde på arbetsmarknaden. Lärosätena ger stöd i olika stor utsträckning – alltifrån enstaka
arbetsmarknadsdagar till ett arbetslivscenter som hjälper företag att rekrytera studenter från lärosätet.
Vår uppfattning är att det är viktigt att universiteten och högskolorna
stödjer studenternas inträde på arbetsmarknaden. Lärosätet ska däremot
inte göra sådant som bäst bedrivs av andra aktörer, t.ex. en arbetsförmedling. Man måste också vara medveten om att de resurser som satsas på stöd
till inträdet på arbetsmarknaden är sådana som annars antagligen skulle
gå till grundutbildningen som ﬁnansiering av lärarresurser.
Då t.ex. ett arbetslivscenter hjälper företag med rekrytering är det viktigt att universitetet eller högskolan inte har påverkansmöjligheter i enskilda rekryteringsärenden. Som student har man redan genom examinationer bedömts från lärosätets sida. Vi anser att det inte är lärosätets
roll att bedöma vilka möjligheter en student har till framgång på arbetsmarknaden.
Vi anser att det i större utsträckning än idag bör diskuteras vad som
ska vara universitetens och högskolornas roll i stödet för inträdet på arbetsmarknaden.
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Våra bästa lärosäten
Bedömningsgrunder: systematik viktigt

Det som ligger till grund för vår bedömning av vilka universitet och högskolor som bedriver det bästa samverkansarbetet med målet bättre utbildning, är:
• att lärosätet har en strategi för att planera, följa upp och revidera utbildningar mot efterfrågan på arbetsmarknaden samt i övrigt arbetar
med utbildningsutbudet för att motsvara efterfrågan på arbetsmarknaden, samt
• att lärosätet på ett systematiskt sätt arbetar med att studenter, under
sin utbildning, möter olika aktörer i omvärlden genom att lärare med
erfarenheter utanför högskolan medverkar i utbildningen och att det
ﬁnns verksamhet vid lärosätet som syftar till att underlätta studenternas kontakter med arbetsmarknaden och övriga samhället.
De utvalda lärosätena

Vi anser att Linköpings universitet och Mälardalens högskola bäst har
visat att de arbetar ändamålsenligt både med att utforma utbildningsutbudet mot efterfrågan på arbetsmarknaden och med att studenter möter
omvärlden i sin utbildning. Korta beskrivningar motiverar här våra val.
Mer om verksamheten kan läsas i avsnitten Många initiativ för att möta
efterfrågan på arbetsmarknaden, samt Olika omfattning av omvärldskontakter under utbildningen.
Linköpings universitet har externa ledamöter i utbildningsnämnder,
medverkar i regionala kompetensråd och i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen. Dessutom redovisas hur lärosätet har utvecklat utbildningar genom att göra en självständig analys av efterfrågan på arbetsmarknaden på lite längre sikt. För att studenter ska möta omvärlden i sin
utbildning har bl.a. ﬂera utbildningar praktik, även sådana utan krav på
verksamhetsförlagd utbildning. Vid universitetet ﬁnns även s.k. studentkonsultingbolag. Universitetet arrangerar också arbetsmarknadsdagar.
Universitetet informerar studenterna om lärosätets samverkansarbete.
Mälardalens högskola arbetar genom externa ledamöter i högskolans
olika organ samt genom medverkan i regionala kompetensråd och i arbetet
med regionala tillväxtprogram. Dessutom sker samverkan med regionens
lärcentra för att få information om efterfrågan på arbetsmarknaden. För
att studenter ska möta omvärlden under sin utbildning medverkar bl.a.
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gästlärare i ﬂera utbildningar. Högskolans samverkansavdelning, NäringslivsCentrum, engagerar studenter i högskolans samverkan med regionen.
Även Uppsala universitet och Karlstads universitet förtjänar att nämnas. Uppsala universitet arbetar med att utforma utbildningsutbudet mot
arbetsmarknadens behov bl.a. genom sitt näringslivsråd för utbildningar
inom humaniora och samhällsvetenskap, och medverkar i regionala kompetensråd. Man har dessutom gjort en nysatsning för att bl.a. öka omfattningen av uppdragsutbildning. För att studenter ska möta omvärlden
under sin utbildning ﬁnns bl.a. poänggivande praktik.
Karlstads universitet har externa ledamöter i högskolans olika organ
samt medverkar i regionala kompetensrådet och i arbetet med regionala
tillväxtprogram. För att studenter ska möta omvärlden under sin utbildning ﬁnns bl.a. ett arbetslivscenter med en bred verksamhet. Denna anordnar även arbetsmarknadsdagar. Universitetet informerar studenterna
om lärosätets samverkansarbete på olika sätt.

Många initiativ för att möta efterfrågan på
arbetsmarknaden
Universiteten och högskolorna arbetar på ﬂera olika sätt för att utbildningsutbudet ska passa efterfrågan på arbetsmarknaden. För att planera,
följa upp och revidera utbildningar för att möta arbetsmarknadens efterfrågan, tas erfarenheter tillvara från externa ledamöter i lärosätets olika organ. Externa aktörer som hjälper till att utveckla nya utbildningar används
av nästan alla universitet och högskolor. Andra exempel är råd som hanterar kompetensfrågor, hearings med olika branschföreträdare, synpunkter
från gästföreläsare, planering och genomförande av utbildningar i nära
samverkan med externa intressenter i samband med verksamhetsförlagd
utbildning, enkätuppföljningar av alumners erfarenheter samt arbetar med
strategiska analyser. Efterfrågan på en viss sorts uppdragsutbildning och
dialoger som sker med externa intressenter i samband med dessa kan också
ge vägledning. Att arbeta med uppdragsutbildning är dessutom ett sätt att
möta arbetsgivarnas behov av kunskap och kompetens på kort sikt.
Externa ledamöter i olika organ

Några universitet och högskolor nämner att de externa ledamöterna i styrelsen och institutionsstyrelser är viktiga för att säkerställa att utbildningarna svarar mot framtida behov. Bland dessa ﬁnns Karlstads universitet,
Stockholms universitet och Mälardalens högskola som anser att de externa
102

ledamöterna kan bidra till att anpassa utbildningarna till detta. Karlstads
universitet anser att de externa ledamöterna i styrelser för centrumbildningar kan spela samma roll. Andra exempel är Malmö högskolas områdesstyrelser, där inriktningar av utbildningar diskuteras, Högskolan i
Halmstads styrelse för lärarutbildningar med externa representanter samt
Linköpings universitet, där externa ledamöter ﬁnns i olika utbildningsnämnder.
Hälften arbetar med bransch- och programråd

Ungefär hälften av alla universitet och högskolor arbetar med bransch- eller
programråd som stöd för att utveckla utbildningarna. Luleå tekniska universitet t.ex. är representerad i alla branschråd inom Luleå kommuns näringslivsbolag. En studentrepresentant ingår också i samtliga branschråd.
Universitetet har också programråd – arenaråd för vissa utbildningar –
med externa ledamöter för alla utbildningar. Tanken med program- och
arenaråden är bl.a. att bidra till den långsiktiga utvecklingen av olika program med hänsyn till efterfrågan på arbetsmarknaden, men att utbildningarna samtidigt är attraktiva för studenterna. Likaså har Högskolan
Kristianstad programråd för alla utbildningar där utbildningarnas innehåll planeras gemensamt av högskola och näringsliv. Högskolan i Gävle
har 35 programråd för samma syfte.
Vid Uppsala universitet ﬁnns för vissa program inom det humanistiskasamhällsvetenskapliga området särskilda näringslivsråd med uppgift att
följa och påverka utbildningarnas innehåll och uppläggning. Inom socialtjänstens område ﬁnns ett institutionaliserat och regelbundet samarbete
mellan de medicinskt-farmaceutiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna, och länets kommuner samt landstinget. Inom det medicinskt-farmaceutiska området ﬁnns ﬂera organiserade former för samråd kring utbildningar, bl.a. samrådsgruppen för klinisk utbildning.
Ytterligare ett exempel är det utvecklingsråd som ﬁnns för verksamheten vid den företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.
Rådet består av näringslivsrepresentanter och arbetar bl.a. med utveckling
av utbildning.
Vid Mälardalens högskola arbetar man mot regionens lärcentra för att
få ökad kunskap om utbildningsbehovet för näringslivet och oﬀentliga
sektorn. Dessutom används branschråd för att ge synpunkter på lärosätets
olika utbildningar.
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Hearings och seminarier anordnas i vissa fall

Några lärosäten anordnar hearings och seminarieverksamhet för att få information. Karolinska institutet anordnar t.ex. regelbundet hearings för
tänkbara arbetsgivare, myndigheter, företag och tidigare studenter. Med
samma syfte anordnar Blekinge tekniska högskola särskilda seminarier för
externa ledamöter i sektionsstyrelserna. Den skogvetenskapliga fakulteten
vid SLU, med nära samverkan med skogsbruket, diskuterar förändringar
av nya jägmästar- och skogsmästarutbildningar under konferenser.
Externa intressenter har medverkat i utveckling av nya
utbildningar

De ﬂesta universitet och högskolor ger exempel på hur externa intressenter på olika sätt deltar i utvecklingen av nya utbildningsprogram och
revidering av innehållet i beﬁntliga utbildningar. Några av dessa initiativ
redovisas nedan.
Högskolan i Skövde har utvecklat ﬂera utbildningsprogram i samverkan med näringslivet, t.ex. biståndsingenjörsprogrammet, som utvecklats i samverkan med Räddningsverket och Försvarsmakten. Likaså har
näringslivet deltagit aktivt i utvecklingen av olika ingenjörsprogram vid
Mälardalens högskola.
Vid Luleå tekniska universitet pågår utvecklingen av en ny civilingenjörsutbildning i kemi. Utvecklingen sker i nära samverkan med ledningarna för de större företagen i länet.
Linköpings universitet har tagit fram en civilingenjörsutbildning i kemisk biologi i nära samverkan med intressenter på arbetsmarknaden. Andra utbildningar på universitetet som tagits fram på liknande sätt är de
nya logoped- och socionomutbildningar.
Vid Högskolan i Kalmar har vissa nya utbildningar planerats i dialog
med externa intressenter. Exempel är optikerprogrammet, teknikutbildningar och lärarutbildningar på distans.
Vanligt med medverkan i regionala kompetensråd

Flera universitet och högskolor är engagerande i lokala och regionala organ
där dialoger förs om framtida behov på arbetsmarknaden. På den lokala
nivån kan t.ex. nämnas Luleå tekniska universitets omfattande kontakter
med kommunerna i länet genom nätverket Kommuner och högskolor i
samverkan. Företrädare för kommunerna och universitetet träﬀas i arbetsgrupper. I dessa har kommunerna möjlighet att föra fram önskemål om utbildningsutbud i form av distansutbildning och utlokaliserade kurser och
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program. Utbudet i kommunerna fastställs i dialog med kommunerna och
universitetets institutioner. I samband med att Umeå universitet utvecklade verksamhet utanför huvudcampus startades liknande dialoger med
samtliga kommuner där universitetet har verksamhet.
På den regionala nivån dominerar medverkan i de regionala kompetensråden, dvs. organ som drivs av länsarbetsnämnderna för att bl.a. motverka
förekomsten av bristyrken. Råden har ofta en bred representation från
näringsliv, oﬀentlig sektor, fackliga organisationer, m.ﬂ. Bland dem som
nämner sådana råd som viktiga forum ﬁnns Luleå tekniska universitet,
Uppsala universitet, Karlstads universitet, Växjö universitet, Högskolan i
Gävle och Mälardalens högskola.
Diskussioner om en väl fungerande regional arbetsmarknad förs även
i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen. Bland dem som särskilt
nämner detta arbete ﬁnns Linköpings universitet, Växjö universitet, Karlstads universitet och Mälardalens högskola.
Gästlärare och praktik utvecklar utbildningar

Medverkan av gästlärare i utbildningen anser ﬂera lärosäten att ger bra
synpunkter för planering av kurser. Likaså att verksamhetsförlagd utbildning och praktik är bra sätt för att planera och genomföra utbildningar i
nära samverkan med framtida arbetsgivare. Medverkan av gästlärare med
detta syfte nämns bl.a. av Malmö högskola, Blekinge tekniska högskola
och Stockholms universitet. Flera av de konstnärliga högskolorna, bl.a.
Teaterhögskolan i Stockholm och Dramatiska institutet, anser att deltidsanställda lärare ger goda kunskaper om omvärldens krav och förväntningar på studenterna.
Att den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningarna är ett bra
sätt för att planera och genomföra utbildningar i samverkan nämns bl.a.
av Uppsala universitet, Växjö universitet, Karlstads universitet och Högskolan Kristianstad.
Uppdragsutbildning ger kunskap om efterfrågan på
arbetsmarknaden

Flera lärosäten anser att efterfrågan på uppdragsutbildning och erfarenheter från denna ger kunskap för att förändra utbildningarna. Detta nämns
bl.a. av Stockholms universitet, Högskolan i Borås och Växjö universitet.
Vid Högskolan i Halmstad sker ett systematiskt arbete för att återföra kunskap om uppdragsutbildning till grundutbildningen genom att funktionen
för uppdragsutbildning är adjungerad i utbildningsnämnden.
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Enkätuppföljning för alumner

Några universitet och högskolor gör uppföljningar av hur alumnerna anser
att utbildningarna passar de kunskaper och kompetenser som efterfrågas
på arbetsmarknaden. Denna metod använder bl.a. Uppsala universitet,
Stockholms universitet, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Lunds universitet, Högskolan i Skövde och Danshögskolan.
Lärosätenas integritet – viktigt för möta morgondagens
efterfrågan

Att göra en självständig analys och våga ta nya grepp kan vara ett stöd för
att framgångsrikt utforma framtidens utbildningar. Linköpings universitet skriver:
”Linköpings universitet har en stolt tradition när det gäller att utveckla
nya utbildningar för att möta nya behov, utbildningar som idag återﬁnns
på en lång rad lärosäten. Inte sällan har det skett under en betydande opposition från delar av både akademi och näringsliv. När universitetet en
gång lanserade utbildningen i industriell ekonomi ifrågasattes från många
håll om dessa I:are som hade bytt ut en del av tekniken mot ekonomistudier skulle blir ”riktiga” civilingenjörer. När vi 975 lanserade landets första
civilingenjörsutbildning i datateknik så ifrågasattes behovet av en särskild
utbildning för att bygga räknemaskiner … När universitetet 986 genomförde en radikal förnyelse av läkarutbildningen med ett helt annat fokus
på primärvård och förebyggande arbete var det många som ifrågasatte om
dessa ’barfotaläkare’ skulle klara modern sjukvård. Samtidigt, och det är
viktigt att påpeka, har det i alla dessa fall också funnits andra i näringsliv,
samhälle och akademi som givit nymodigheterna sitt fulla stöd. Utan den
öppna dialogen med det omgivande samhället hade ingen av dessa utbildningsinnovationer sett dagens ljus.”

Ett liknande förhållningssätt går även att utläsa ur enkätsvaret från bl.a.
Högskolan Dalarna.
Uppdragsutbildning möter efterfrågan på kort sikt

I stort sett alla universitet och högskolor bedriver uppdragsutbildning.
Omfattningen är inte stor i jämförelse med den reguljära utbildningen.
Vid de konstnärliga högskolorna saknas dock i stort sett uppdragsutbildning. Uppdragsutbildningen initieras och planeras ofta i dialog med presumtiva beställare. De ﬂesta lärosäten har styrdokument som reglerar
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verksamheten. De ﬂesta lärosätena har också en stödjande funktion för
uppdragsutbildning.
Många universitet och högskolor vill öka uppdragsutbildningen, men
har svårigheter med att få den egna lärarkapaciteten att räcka till. Man har
inte möjlighet att bygga upp ytterligare lärarkapacitet för att efterfrågan
på uppdragsutbildning ofta varierar med konjunkturen. Likaså anser man
på institutionsnivå att det ﬁnns en ekonomisk risk med uppdragsutbildning: planering av uppdragsutbildningar, som sedan kanske inte lockar
deltagare, tar resurser. Vid några universitet och högskolor ﬁnns planer på
att inrätta ”riskfonder” med syfte att öka institutionernas motivation för
uppdragsutbildning. En ytterligare svårighet som nämns är att beställare
av uppdragsutbildning, kanske särskilt näringslivet, efterfrågar uppdragsutbildning med kort varsel.
Lärosätena är ense om att uppdragsutbildning inte får ske på bekostnad
av den ordinarie grundutbildningen. De senaste åren har både studenter
och anställda uppmärksammat positiva eﬀekter av uppdragsutbildning
för grundutbildningen. En sådan eﬀekt är att uppdragsutbildning, som
ges inom ramen för det ordinarie kursutbudet, gör att erfarenheter från
yrkesverksamma ger en ytterligare dimension på de teoretiska kunskaper
som tas upp i kursen.
Ett citat från mötet med Umeå universitet sammanfattar väl många
lärosätens åsikter:
”Vi skulle kunna ha mycket mer uppdragsutbildning. Kapacitetsbrist på
institutionerna är delvis orsaken. Vi ska från central nivå uppmuntra institutionerna och försöka att sprida riskerna. Våra ledtider är alldeles för
långa gentemot företagens krav. Man måste också ha studenterna med sig
och se till att uppdragsutbildningen inte går ut över kvaliteten i grundutbildningen. Det är en omsvängning på gång som talar för att uppdragsutbildning är fördelaktig för studenterna.”

För att få en uppfattning om omfattningen av uppdragsutbildning kan
man ställa intäkterna för verksamheten i relation till de totala intäkterna
för grundutbildning. I de allra ﬂesta fall omfattar då uppdragsutbildningen
några procent av grundutbildningen. I bilaga 2 ﬁnns en tabell som visar
omfattningen av uppdragsutbildning i relation till grundutbildning vid
lärosäten som redovisar intäkter för uppdragsutbildning.
De konstnärliga högskolorna har ingen eller en liten omfattning av uppdragsutbildning. Som orsak anges bl.a. att det saknas resurser i sektorerna
samt att lärarkapaciteten inte räcker till för uppdragsutbildning.
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Uppdragsutbildning initieras antingen av lärosätet efter en behovsanalys eller som en konkret beställning från externa intressenter. En kanal
för att initiera uppdragsutbildning är alumnerna, något som bl.a. KTH
använder sig av.
Själva genomförandet av uppdragsutbildning ligger i stort sett alltid på
institutioner eller enskilda lärare. De stödjande funktionerna som ﬁnns på
central nivå arbetar ofta med kalkyler, avtal och regler, dvs. kompetenser
som varje institution inte har möjlighet att bygga upp. Ibland arbetar den
stödjande funktionen även med marknadsföring och kontakter med presumtiva beställare av uppdragsutbildning. I vissa fall ﬁnns även nätverk
som består av särskilt utsedda personer på varje institution som samordnar
uppdragsutbildningen på institutionen. Personerna ingår då i ett nätverk
som koordineras av den centrala funktionen.
Ett exempel på stödjande funktion på central nivå är Sekretariatet för
kompetensutveckling vid Uppsala universitet. Den har bl.a. till uppgift att
söka idéer till uppdragsutbildningar samt förmedla information, kontakter och uppdrag mellan externa intressenter och universitets institutioner.
Ett syfte med enheten är att externa intressenter lätt ska hitta in till den
kompetens som ﬁnns inom universitetet. Enheten har ett akademiskt råd
knutet till sig. Rådet ska stödja frågor om uppdragsutbildning av strategisk
karaktär och dessutom arbeta med kvalitetsutveckling. Vid universitetet
har även vissa institutioner egna enheter för uppdragsutbildning, t.ex. institutionen för lärarutbildning.
Ett annat exempel på en stödjande funktion på central nivå är Uppdragsutbildningsfunktionen inom Enheten för omvärldskontakter vid
Högskolan i Halmstad. Funktionen arbetar mot högskolans sektioner för
att bl.a. hitta nya områden för uppdragsutbildning.
Ytterligare ett exempel är Regionalt utvecklingscentrum (RUC), vid Lärarhögskolan. En av uppgifterna för RUC är att ta initiativ till olika slags
kompetensutveckling inom skolområdet. Vid enheten samordnas institutionsövergripande uppdragsutbildningar.
Vid några universitet sker stödet och samordningen av uppdragsutbildning i holdingbolaget. För närvarande sker denna verksamhet i holdingbolagen som ﬁnns vid Lunds universitet, Stockholms universitet och Karolinska institutet.
Handelshögskolan i Stockholm, en stiftelsehögskola, driver sin uppdragsutbildning i sitt bolag för vidareutbildning, Executive Education. I
den är verksamheten organiserad utifrån ett antal kunskapsområden.
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En nätverksorganisation med central koordinering av uppdragsutbildning ﬁnns vid exempelvis Örebro universitet, Högskolan i Trollhättan/
Uddevalla och Mitthögskolan.

Olika omfattning av omvärldskontakter under
utbildningen
För att studenter, under sin utbildning, ska möta olika aktörer i omvärlden
pågår ﬂera aktiviteter. Det omfattar sådant som att gästlärare och adjungerade lärare medverkar i utbildningen och olika verksamheter för att underlätta studenternas kontakter med arbetsmarknaden och övriga samhället,
t.ex. fält- och praktikstudier, examensarbeten på uppdrag av företag eller
oﬀentlig sektor, fadderföretagsverksamhet, mentorskap, arbetslivscenter
samt anordnande av arbetsmarknadsdagar. Lärosätets alumner används i
detta arbete. Av intresse är också om lärosätet informerar studenterna om
lärosätets samverkan med omvärlden.
Gästlärare ﬁnns på alla universitet och högskolor

Universiteten och högskolorna arbetar på olika sätt för att få medverkan i
utbildningen av personer med yrkeserfarenhet. Gästlärare från näringsliv
och oﬀentlig sektor förekommer t.ex. på alla universitet och högskolor,
medan formen med adjungerade lärare verkar något mindre vanligt. Gästföreläsare och adjungerade lärare är vanligast på yrkesutbildningar.
Så kallade kombinationstjänster förekommer i ännu mindre omfattning
och ﬁnns huvudsakligen inom vårdområdet, bl.a. till följd av att högskoleförordningen ger denna möjlighet24. Ungefär en tredjedel av lärosätena
uppger att lärare som varit yrkesverksamma utanför akademin är viktiga
för att studenterna ska få en god inblick i de krav och behov som ﬁnns i
omvärlden.
Bland dessa ﬁnns Högskolan i Kalmar. Vid högskolan ﬁnns en förhållandevis stor omfattning av gästföreläsare, både sådana som medverkar för
enstaka föreläsningar och sådana som är gästlärare för längre perioder.
Ett annat exempel är Uppsala universitet. Där ﬁnns ett femtiotal gästlärare och professorer spridda över sex fakulteter. De allra ﬂesta gästlärarna
ﬁnns vid den juridiska fakulteten. Likaså använder Mälardalens högskola
gästlärare för att få en medverkan av yrkesverksamma i utbildningen.
24 4 kap. 2 § högskoleförordningen
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Ett ytterligare exempel är Högskolan Dalarnas ”verksamhetsförlagda
lärare”. För lärar-, vård- och omsorgsprogrammen har medverkan från yrkesverksamma institutionaliserats i form av ”verksamhetsförlagda lärare”,
”kliniska” adjunkter och lektorer, eller motsvarande. Personer undervisar
inte enbart, utan har också centrala roller vid examinationen av vissa utbildningsmoment.
Lärosäten med många adjungerade professorer som medverkar i utbildningen är t.ex. SLU och Chalmers. Adjungerade lärare är dessutom vanliga
vid de olika medicinska fakulteterna.
Kombinationstjänster är vanligast inom de medicinska utbildningarna,
men förekommer även vid andra utbildningar. T.ex. har den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet avtalade kombinationstjänster inom det sociala omsorgsprogrammet.
Vid de konstnärliga högskolorna har de ﬂesta lärarna meriterat sig
konstnärligt för att få anställning. Många lärare är också fortsatt aktiva
yrkesutövare under sin anställning. Dessutom förekommer gästföreläsare
i stor utsträckning. Dramatiska institutet skriver:
”Alla lärare vid Dramatiska institutet har meriterat sig genom konstnärlig
produktion i branschen före anställningen vid Dramatiska institutet. Mer
än 60 % av lärarna vid Dramatiska institutet är fortsatt yrkesaktiva i branschen på minst halvtid. Yrkesaktiva gästlärare engageras i stor utsträckning,
uppskattningsvis omkring 20 % av undervisningen och handledningen
utförs av gästlärare. Dessutom analyseras utförda produktionsövningar av
större format alltid av inbjudna branschgäster.”

Ett ytterligare exempel är den seminarieverksamhet som drivs av Högskolan på Gotland. I denna medverkar både studenter och yrkesverksamma i
diskussioner kring olika teman. Vid Stockholms universitet ger yrkesarbetande doktorander inom arkeologi handledning vid examensarbeten. På så
sätt ges grundutbildningsstudenter direkt koppling till yrkeslivet.
Nationella ex-jobbspoolen – viktig förmedlare av ex-jobb

Examensarbeten på uppdrag av näringsliv eller oﬀentlig sektor förekommer i stort sett vid alla universitet och högskolor. Det har varit och är särskilt vanligt inom de tekniska utbildningarna, men förekommer nu inom
en rad olika utbildningar. Oftast ﬁnns en extern handledare för examensarbetet. Det kan också ses som ett viktigt inslag för att få personer med
yrkeserfarenhet att medverka i utbildningen.
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För att få hjälp med förmedlingen av examensarbeten medverkar ungefär hälften av universiteten och högskolorna i den Nationella Exjobbspoolen, den nationella databasen för förmedling av examensarbeten. Lärosätets arbetslivscenter kan också medverka i förmedling av examensarbeten.
Flera universitet och högskolor utan arbetslivscenter bistår också studenterna i sökandet efter ett examensarbete på uppdrag av en extern intressent.
Fält- och praktikstudier är inte så vanligt

Fält- och praktikstudier förekommer huvudsakligen för vård- och lärarutbildningar, dvs. utbildningar med verksamhetsförlagd utbildning som
krav för examen. Inom övriga utbildningar, särskilt humaniora och samhällsvetenskap, saknas i stort sett längre sammanhängande praktikperioder. I vissa fall är det möjligt att tillgodoräkna sig praktikperioden i examen, i andra inte. Fält- och praktikstudier kan innebära allt från att göra
enstaka företagsbesök till att under hela sin studietid ha delar av utbildningen utanför lärosätet. Några exempel beskrivs nedan.
Den cooputbildning, som bl.a. bedrivs av Högskolan Trollhättan/Uddevalla samt av Högskolan Kristianstad, är ett exempel på hur praktik har
integrerats i yrkesutbildningar. Cooputbildning handlar om att traditionella studier varvas med praktik med lön.
Utbildningsprogrammet Mat och Teknologi vid SLU har återkommande praktik hos olika livsmedelsföretag under utbildningen. Praktiken
tillgodoräknas i examen.
Högskolan i Halmstad har utbildningar med poänggivande praktik
bl.a. i byggnadsingenjörsprogrammet och marknadsföringsprogrammet.
Vid Luleå tekniska universitet ﬁnns en frivillig praktiktermin för civilingenjörer. Det är inte möjligt att tillgodoräkna sig praktiken i examen.
Vid t.ex. Uppsala universitet sker även praktik i en utpräglad teoretisk
utbildning genom praktikterminen inom politices magisterprogrammet.
Praktiktermin kan tillgodoräknas i examen.
Vid Linköpings universitet ﬁnns programmet för samhälls- och kulturanalys med stor medverkan från både oﬀentlig sektor och näringslivet
i undervisningen. I den ﬁnns ﬂera inslag av praktik. Bl.a. genomför studenterna ett större projektarbete vid en möjlig framtida arbetsplats redan
i årskurs 2. Under årskurserna –3 avslutas varje termin med ett projektarbete som är förlagt till olika arbetsplatser. Under det sista året genomförs
examensarbete, ofta efter uppslag från externa intressenter. Universitetet
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nämner att utbildningar som leder till den nya yrkeshögskoleexamen har
en tydlig samverkansprägel genom förhållandevis stora inslag av praktik.
Bland andra Växjö universitet har byggt upp nätverk med företag i regionen för att underlätta genomförandet av fältstudier. För att studenterna
på ett enkelt sätt ska kunna ta sig till de olika företagen ﬁnns tillgång till
bil. Även Högskolan på Gotland genomför varje år ett stort antal företagsbesök. Syftet är både att ge studenterna möjlighet till fältstudier och
att bygga långsiktiga relationer med regionens näringsliv.
Fadderföretag – mest för ekonomer och teknologer

Flera lärosäten har knutit fadderföretag till sig. Det är huvudsakligen studenter på tekniska utbildningar eller ekonomutbildningar som omfattas av
verksamheten. Fadderföretagen knyts till enskilda studenter eller program.
Studenterna och företagen träﬀas några gånger per termin. Studenterna
ges möjlighet att prova sina teoretiska kunskaper samtidigt som företagen
får inblick i lärosätets verksamhet.
Högskolan i Jönköping har sedan länge fadderföretag. Alla programstudenter i ekonomi och teknik har ett fadderföretag under de första två åren.
Närmare 700 företag är idag aktiva i verksamheten. För några år sedan
arbetade lärosätet med att stödja andra i arbetet med att bygga upp fadderföretagsverksamhet genom ett projekt ﬁnansierat av KK-stiftelsen och
Nutek. Andra exempel på lärosäten som har fadderföretag för vissa utbildningar är Högskolan i Halmstad, Blekinge tekniska högskola, Högskolan
i Borås, Umeå universitet, Högskolan i Skövde, Högskolan Kristianstad
och Karlstads universitet.
Mentorskap – variation i innehåll och syfte

Mentorskapsprogram förekommer vid ﬂera universitet och högskolor. I
vissa fall drivs de av studentkåren. Att ha en mentor innebär för en student
att det ﬁnns en särskild yrkesverksam person som avsätter tid för att diskutera och utbyta erfarenheter. Syften och uppläggning av verksamheten
skiljer sig mellan olika satsningar. Ofta medverkar fadderföretag också i
mentorskapsprogram.
Ett exempel på mentorsprogram är det som drivs av kårföreningen Tarantella vid Chalmers. Syftet är att kvinnliga teknologer ska få kvinnliga
förebilder som de kan identiﬁera sig med och ha som förebilder i arbetslivet. Redan tidigt under utbildningen får de kvinnliga teknologerna en
kontakt med en kvinnlig mentor från en ledande position i ett västsvenskt
företag.
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Ett annat exempel Högskolan i Gävle, där studenter som inte har praktik ges möjlighet att medverka i ett mentorsprogram. Vid Mitthögskolan
ges studerande på civilingenjörsprogrammet genom ett mentorsprogram
möjlighet till att komma i kontakt med ingenjörer och ledare inom näringslivet. Detta anses bl.a. viktigt för möjligheterna att bygga nätverk
under studietiden. Andra lärosäten med mentorsverksamhet är t.ex. Stockholms universitet, KTH och Karlstads universitet.
Alumnverksamhet – gynnsamt för alla parter

Alumnverksamhet ﬁnns vid många universitet och högskolor. I vissa fall
omfattar verksamheten hela lärosätet, i andra endast några utbildningar
eller fakulteter. Alumnverksamhet gynnar både de nuvarande studenterna
och alumnerna. De nuvarande studenterna får tillgång till kontaktnät
och i vissa fall mentorer. Alumnerna ges möjlighet att gå på föreläsningar
och påverka lärosätets utbud av fortbildning. Exempel på lärosäten som
under en längre tid haft alumnverksamhet är Göteborgs universitet och
Chalmers.
Arbetslivscenter – vanligare på universiteten

Ett arbetslivscenter ﬁnns vid ungefär en tredjedel av lärosätena. Nästan
alla universiteten har sådana. Verksamheten är varierande. Ett basutbud är
hjälp med framtagande av ett cv, och med förberedelser inför anställningsintervjuer. Några arbetslivscenter har även breddat verksamheten till att
omfatta sådant som förmedling av platser i mentorsprogram, trainee-platser och hjälp till arbetsgivare vid rekrytering. Genom en bred verksamhet
är arbetslivscentret inte enbart aktivt i slutet av studentens utbildning.
Några lärosäten med en förhållandevis bred verksamhet är t.ex. Karlstads
universitet, Uppsala universitet, Högskolan i Jönköping, Handelshögskolan i Stockholm och Göteborgs universitet. Bland de lärosäten som erbjuder förmedling av trainee-platser och ger rekryteringshjälp till företag ﬁnns
Chalmers och Lunds universitet. Idéhuset vid Luleå tekniska universitet är
ett av de få – kanske det enda – arbetslivscentret som drivs av studenter.
Arbetsmarknadsdagar – studentkåren ofta ansvarig

Arbetsmarknadsdagar arrangeras på mer än hälften av lärosätena. Lika
ofta som ett lärosäte ansvarar för arrangemanget gör en studentkår det.
Hur många företag som medverkar och hur många sektorer som omfattas varierar.
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Arbetsmarknadsdagar anses vara bra tillfällen för studenter att möta
framtida arbetsgivare, hitta examensjobb och praktikplatser. Föreläsare
från företag och fackförbund är också vanliga. Vid vissa arrangemang ﬁnns
också möjlighet till karriärsamtal.
Vid t.ex. Karlstads universitet är lärosätet, genom arbetslivscentret Vägvalet, ansvarigt för arbetsmarknadsdagen. Arrangemanget genomförs med
hjälp av studenter. Liknande utformning ﬁnns vid exempelvis vid Örebro
universitet och Göteborgs universitet. Vid Göteborgs universitet arrangeras även arbetsmarknadsdagar för utbildningar med en förhållandevis liten
arbetsmarknad. Översättarföretagsdagen är ett sådant exempel. Exempel
på arrangemang av studentkårer är arbetsmarknadsdagar vid Umeå universitet, Linköpings universitet, Mälardalens högskola, KTH och Chalmers.
Nya sätt för omvärldskontakter i utbildningen

Det ﬁnns även andra aktiviteter på lärosätena för att studenterna ska
komma i kontakt med omgivningen redan under studietiden. Ett exempel är s.k. studentkonsultingbolag. De erbjuder studenter att genomföra
kortare eller längre projekt och uppdrag ute på ett företag. Studenterna får
stöd och hjälp av professionella projektledare. Vid Linköpings universitet
ﬁnns ett sådant bolag som heter Skill och som har kunder i hela regionen.
Liknande arbete ﬁnns bl.a. vid Högskolan i Kalmar genom Enter och vid
Högskolan i Borås genom STARK konsult.
Vid Mälardalens högskola förmedlas sommarjobb till studenter via
högskolans samverkansavdelning, NäringslivsCentrum. NäringslivsCentrum har som ett av tre prioriterade områden att erbjuda regionen tjänster
genom studentinsatser.
Studentinformation om lärosätets samverkan med
omvärlden

Ungefär en tredjedel av lärosätena informerar studenterna om lärosätets
samverkansarbete tillsammans med studentkårerna. Det sker ofta i samband med arbetsmarknadsdagar. Några har särskilda informationsträﬀar
eller seminarier för studenter, men även med andra inbjudna. Vid bl.a.
Lunds universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Kalmar samt Högskolan på Gotland ges information till studenter
om samverkansarbetet i samband med terminsstarten eller via särskilda
hemsidor.

114

Genomförande och uppföljning
Det är till viss del lärosätenas ansvar att skapa förutsättningar för samverkan. Det kan ske genom att förändra organisationen, upprätta styrdokument samt genom att skapa incitament. Genom systematisk uppföljning är
det möjligt att få en bild över om mål och vidtagna åtgärder fått genomslag. Fokus i detta kapitel är på hur lärosätena, främst ledningarna, arbetar
inåt i riktning mot den egna organisationen för att skapa förutsättningar
för samverkan.

Slutsatser och rekommendationer
Arbetet är decentraliserat

Samverkansarbetet är i stor utsträckning decentraliserat på så sätt att den
övervägande majoriteten av arbetet sker vid institutionerna genom lärare
och forskares dagliga arbete. Lärosätenas ledningar har tagit fram styrdokument och förändrat organisationen för att stödja detta arbete.
Vid de ﬂesta universitet och högskolor ﬁnns en central organisation som
stödjer samverkansarbetet. Den har oftast en koordinerande roll. Flera universitet och högskolor har gått från att ha en enhet för näringslivskontakter
till en med större bredd på verksamheten.
Vi har försökt att bilda oss en uppfattning om vilket slags organisation
som är bäst lämpad för att tillgodose behov vid olika situationer, men har
inte kunnat dra några entydiga slutsatser. Vi anser att en mer ingående
undersökning bör göras. En sådan kan utgöra ett stöd för universitet och
högskolor i samband med omorganisationer.
Incitament saknas

Majoriteten av universitets- och högskoleledningarna har inte prioriterat
att ta fram incitament för att forskare och lärare ska samverka med omvärlden i ökad utsträckning. Utan att ha gjort någon fullständig kartläggning
är vår generella bild att samverkansarbete i praktiken inte är meriterande
för en akademisk karriär. Vi har endast getts några exempel på personer
där samverkansmeriter spelat roll vid befordran eller anställning. Undantag ﬁnns dock och vid ﬂera lärosäten ingår t.ex. samverkansaktiviteter i
meritportföljen.
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Att samverkan inte ses som en viktig merit kan ha ﬂera orsaker. En sådan är det formella – att inriktningen på arbetsuppgifterna ska styra hur
tungt samverkan ska väga som bedömningsgrund. Vi anser att det inte är
en tillräcklig förklaring. En ytterligare förklaring kan vara att samverkan
fortfarande inte har tillräcklig legitimitet hos lärosätenas ledningar eller
hos kollegiet. Det kan också vara så att statsmakterna inte är tillräckligt
tydliga med att samverkan är en viktig del av verksamheten vid universiteten och högskolorna.
Situationen kan åtminstone delvis jämföras med införandet av pedagogiska meriter i början av 990-talet. Även denna process hade svårigheter.
Vi är angelägna om att samverkansarbetet även i den praktiska tillämpningen av högskoleförordningen ska vara meriterande för en akademisk
karriär. Det ökar incitamenten och utgör en grund för fortsatt utveckling.
Vi anser att lärosätena bör lära av varandra i denna fråga. De lärosäten där
samverkansarbete ingår i meritportföljen kan t.ex. utgöra ett stöd.
Uppföljningen brister

Vi har inte iakttagit något lärosäte som gör en systematisk uppföljning av
samverkansarbetet. Några har dock påbörjat ett utvecklingsarbete för att
få en bättre uppföljning.
Att lärosätena inte följer upp samverkansarbetet kan bero på att man
inte riktigt vet vad som ska följas upp. Flera lärosäten anser att det som hindrar är en otydlig deﬁnition av samverkansbegreppet från statsmakterna.
Vår uppfattning är att uppföljningen måste förbättras. Uppföljning är
viktigt bl.a. för att lärosätets ledning ska kunna få en uppfattning om hur
framgångsrikt arbetet är i förhållande till målen, och hur samverkansarbetet utvecklas över tiden. Även i denna fråga bör lärosätena lära av varandra.
De lärosäten som påbörjat ett arbete kan utgöra ett stöd för övriga.

Stöd ges genom styrdokument och organisation
Många universitets- och högskoleledningar har tagit olika initiativ riktade inåt mot den egna organisationen för att stödja samverkansarbetet.
För ändamålet har styrdokument utarbetats samt stödjande organisationer byggts upp. Inte lika mycket görs för att öka incitamenten för lärare
och forskare.
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Många olika styrdokument

Vid de allra ﬂesta universitet och högskolor ﬁnns måldokument, strategier,
handlingsplaner, policydokument och liknande styrdokument för samverkan med omvärlden. Något färre behandlar samverkan i styrdokument för
forskning eller utbildning. Endast några få behandlar forskningskommunikation och populärvetenskap i styrdokumenten.
Kraven på universiteten och högskolorna att utforma handlingsprogram
för samverkan med omvärlden infördes i regleringsbrevet för 998, dvs. i
nära anslutning till det nya lagkravet. Något år senare ﬁnns även kravet
på att strategier för arbetet ska redovisas. Samverkansperspektivet tas ofta
upp i de forskningsstrategier som utarbetades inför den forskningspolitiska
propositionen som kommer i början 2005.
Flera sätt att organisera

De ﬂesta universitets- och högskoleledningarna har inrättat en särskild
enhet för att stödja samverkansarbetet, en samverkansavdelning. Denna
har till uppgift att stödja lärare och övrig personal som i sin dagliga verksamhet är utförarna. För att arbeta strategiskt med frågan ﬁnns på många
universitet och högskolor dessutom en särskild vicerektor eller annan person i ledningen med samverkan som del av sin uppgift.
Centrumbildningar är också exempel på stödjande organisationer för
samverkan. Hur arbetet med samverkan är organiserat behandlas även i
kapitlen Samverkan för demokratiutveckling, Samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt respektive Samverkan för bättre utbildning.
De ﬂesta universitet och högskolor har samverkansavdelningar

Vid alla diskussioner rörande om man ska ha en särskild organisation som
stöd för samverkansarbetet, görs samma överväganden som alltid inom
ett universitet eller en högskola. Det handlar om att komma fram till om
uppgiften ska hanteras genom den kollegiala styrningen, dvs. institutionsstyrelse och fakultetsnämnd, eller i linjeorganisationen. Organisationen
måste på bästa sätt klara uppgiften och ha en tydlig rollfördelning mellan
central nivå och periferi.
Det är möjligt att illustrera vilka val lärosätena har gjort genom att använda en modell över olika sätt att organisera sitt samverkansarbete. Konsultföretaget PLS Ramböll använde modellen i slututvärderingen av KKstiftelsens och Nuteks satsning på uppbyggnad av en intern organisation
för samverkan vid de unga högskolorna.
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I modellen görs en åtskillnad mellan centraliserade och decentraliserade
organisationer. Vid en centraliserad organisation kan arbetssättet antingen
vara operativt eller koordinerande.
Kännetecknande för den centraliserade och operativa organisationen är
att den har förhållandevis stor bemanning och har en viktig plats i universitetets eller högskolans samverkansarbete. Den arbetar operativt mot små
och medelstora företag, framför allt med studentverksamhet. Den har även
till uppgift att stödja och bistå institutionerna. En sådan funktion ger ofta
institutionerna administrativ avlastning vid uppdragsutbildningar och ger
stöd vid kontraktsskrivande. Denna karaktär har samverkansavdelningarna vid t.ex. Högskolan Kristianstad, Högskolan i Kalmar samt vid Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Lärarhögskolan i Stockholm.
En centraliserad och koordinerande organisation har oftast få anställda.
Den har som främsta uppgift att marknadsföra samverkan internt och mot
externa intressenter. Resultatet av samverkan är huvudsakligen beroende
på den verksamhet som sker på fakulteter och institutioner.
Samverkansavdelningar som är centraliserade och koordinerande ﬁnns
vid bl.a. Mälardalens högskola, Karlstads universitet, Lunds universitet,
Örebro universitet, Luleå tekniska universitet och Högskolan i Borås.
I den decentraliserade organisationen saknas en central funktion för
samverkan. I vissa fall har dock rektor, prorektor eller någon annan i ledningen som t.ex. en vicerektor, avsatt tid för att arbeta strategiskt med
samverkan. Istället har institutionerna och fakulteterna funktioner för att
samordna och stödja samverkan. Bland dem som har en sådan organisation
ﬁnns Växjö universitet, Uppsala universitet och Högskolan i Jönköping.
De konstnärliga högskolorna saknar nästan helt särskilda organisationer för samverkan. Orsaken anges vara att högskolorna är små. Vid Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm ﬁnns dock Kistaenheten. Den arbetar tillsammans med Kista stadsdelsnämnd för samhällsutveckling genom kultur och musik.
Det är några år sedan modellen togs fram och den är inte helt tillämpbar. Flera universitet och högskolor har inrättat tjänster som vicerektor eller motsvarande, för att driva samverkan strategiskt. Samtidigt ﬁnns ofta
en central organisation som arbetar koordinerande. Alla lärosäten med något undantag, har också en eller ﬂera personer som arbetar med uppdragsutbildning, oftast genom att ge administrativt stöd till institutionerna.
PLS Rambölls modell behandlar heller inte hur samverkansorganisationen
arbetar med forskningskommunikation.
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Vid de stora universiteten bedrivs ett strategiskt arbete på ﬂera nivåer.
Umeå universitet skriver:
”Samverkan är en gemensam uppgift för alla vid Umeå universitet. Universitetets fakultetskanslier och högskolor har egna informatörer som hjälper
lärare och forskare med samverkansuppgiften, t.ex. med extern information
och olika utåtriktade arrangemang. Mycket samverkansarbete bedrivs även
på institutions- och programnivå.
På teknisk-naturvetenskaplig fakultet arbetar dessutom en person
(50 procent) med näringslivs- och samhällskontakter. I tjänsten ingår även
omvärldsbevakning, omvärldsanalys, alumnverksamhet samt externa utbildningsuppdrag. De tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna har
utbildningsledare som ansvarar för kontakter med ungdomsskolan och näringsliv.
Inom den samhällsvetenskapliga fakulteten är näringslivs- och samhällskontakterna fördelade på bl.a. högskolor och centrumbildningar, medan
fakultetskansliet har en samordnande roll (ca ½ tjänst) fördelad på ﬂera
personer.
/…/
På humanistisk fakultet samordnas och bedrivs institutionernas informationsverksamhet, marknadsförings- och rekryteringsverksamhet bl.a. i
form av samordning av populärvetenskapliga insatser och systematisk användning av vår alumndatabas, samt information till presumtiva studenter
(gymnasiebesök, mässor, etc.).
Utöver det samverkansarbete som bedrivs på institutioner och fakulteter
ﬁnns vid Umeå universitet en central funktion för samordning och stöd av
samverkansuppgiften, Enheten för näringsliv och samhälle, nedan benämnt
ENS. Vid universitetsförvaltningen ﬁnns även en central informationsenhet som ansvarar för universitetets tidning, pressmeddelanden, webb, studiebesök, högtider och ett antal populärvetenskapliga aktiviteter.”

Umeå universitet är ett av de lärosäten som nyligen gått från att ha en enhet som stödjer näringslivskontakter till att bilda en större enhet för omvärldskontakter. Enheten sitter i Samverkanshuset – en symbol för mötet
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mellan universitetet och omvärlden. Liknande omorganisationer har skett
vid t.ex. Mälardalens högskola och Högskolan i Kalmar.
Även stöd genom enheter för forskning och utbildning

Flera universitet och högskolor har skapat s.k. centrumbildningar för att
stödja, initiera och bedriva forskning inom områden som är intressanta
för olika sektorer. Några av de lärosäten som särskilt nämner detta som
en medveten strategi är Umeå universitet, KTH, Högskolan i Halmstad,
Luleå tekniska universitet och Södertörns högskola.
Att inrätta forskarskolor, där de forskarstuderande förlägger delar av sin
tid i näringslivet eller i oﬀentlig sektor, är också ett sätt att stödja samverkan genom organisatoriska lösningar. Linköpings universitets forskarskolor är ett exempel på detta.
En bra organisation för såväl forskning som utbildning är viktig för att
möjliggöra samverkan med omvärlden. Den stora omorganisationen på
Karolinska institutet, som innebar att ca 40 institutioner omorganiserades till ca 30, bedöms av universitetet ha gett denna positiva bieﬀekt för
samverkan.
Meritering och lönesättning – oanvända instrument för ett
ökat engagemang

Det är inte vanligt att samverkansarbete är meriterande för en akademisk
karriär. Det verkar vara något mer vanlig att samverkansarbete premieras
sällan vid lönesättning. Några lärosäten delar ut pris för att uppmuntra
samverkansarbete.
Samverkansmeriter betyder lite i praktiken

Samverkansmeriter utgör både en bedömningsgrund vid anställning som
lektor eller professor, och en grund för befordran till lektor. De ﬂesta lärosäten anser att en uppvärdering av samverkansmeriter är viktigt för att
öka samverkansarbetets omfattning och status.
Vi har undersökt hur samverkansmeriter beaktas både i teorin, t.ex.
hur den beaktas i anställningsordningen, och i praktiken genom att försöka bilda oss en uppfattning om hur meriterna fått genomslag i enskilda
ärenden.
I enkätsvaren hänvisas ofta till att meriter inom detta område beaktas
i enlighet med förordningen, utan att någon närmare precisering görs av
vad detta innebär i praktiken. Undantag ﬁnns förstås.
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Ett av undantagen är Karolinska institutet där samverkansmeriter ﬁnns
i meritportföljen sedan 200. I den pedagogiska portföljen ingår informationsverksamhet om utbildning och hur man i övrigt sprider kunskap i
samhället om pedagogiskt utvecklingsarbete. I den vetenskapliga portföljen ingår samverkan med utgångspunkt i den egna vetenskapliga verksamheten. I den dokumenteras t.ex. samverkan med industrin (inklusive egna
patent), myndigheter, patientföreningar och media. Vid lärosätet ﬁnns
även en tredje meritportfölj för bl.a. samverkan. I den dokumenteras t.ex.
förmåga till entreprenörskap, ordförandeskap i utredningar, kommittéarbete samt styrelseuppdrag inom näringsliv, myndigheter och olika organisationer.
Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle är andra undantag. Lärosätena samarbetar med målet att skapa en tredje meritportfölj. Högskolan i
Gävle beskriver nuläget på följande sätt:
”Ingen obehörig har befordrats. Det är svårt att lämna de gamla meritgrunderna eftersom man kan få överklaganden. Frågan om meritering har
inte varit så framträdande för de mindre högskolorna, men har nu kommit
i fokus. Attityderna måste förändras. För att utveckla verksamheten är det
viktigt att meriteringssystemet fungerar.”

Av anställningsordningen för Högskolan i Kalmar framgår att erfarenhet
och förmåga till samverkan bedöms genom mängd och kvalitet av externa
engagemang inom forsknings- och utvecklingsprojekt. Vid intervjutillfället tas förmåga och intresse av samverkansfrågor alltid upp.
I några fall har förmågan att arbeta med populärvetenskap ingått som
en del av den pedagogiska meritportföljen, t.ex. vid Södertörns högskola.
Där är också andra former av samverkan av betydelse för bedömningen
av pedagogisk skicklighet.
Fakulteter och institutioner kan ha stora möjligheter att särskilt prioritera samverkansmeriter genom att ha kompletterande riktlinjer till anställningsordningen. Bl.a. har institutionen för tematisk utbildning och
forskning vid Linköpings universitet sådana kompletterande riktlinjer.
Bakgrunden är bl.a. att samverkan är institutionens proﬁl.
Stiftelsehögskolan Chalmers omfattas inte av högskoleförordningen,
utan anställningsärenden regleras av högskolans arbetsordning. För samtliga anställningar krävs dock, liksom vad som framgår av högskoleförordningen, visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Dessutom ska
beaktas ”annan för befattningen relevant erfarenhet och förmåga”. Det
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innebär t.ex. erfarenheter från industriellt utvecklingsarbete eller förmåga
att arbeta med forskningskommunikation.
Av intresse är också vilket genomslag samverkansmeriter får i praktiken vid anställnings- och befordringsärenden. Utan att ha gjort någon
fullständig kartläggning är bilden att sådana meriter sällan påverkat enskilda ärenden. De få som skett har dessutom i ﬂera fall uppfattats som
kontroversiella internt. Vid något lärosäte ﬁnns uppfattningen att lärosätets anseende skulle gå förlorat om samverkansmeriter beaktades. Positiva
exempel ﬁnns trots allt.
Karolinska institutets tredje meritportfölj har inneburit att samtliga som
är intresserade av en anställning vid universitetet måste redovisa samverkansmeriter vid sidan av de vetenskapliga och pedagogiska meriterna. Vid
ﬂera anställningsärenden har samverkansmeriter spelat en roll.
Vid Blekinge tekniska högskola ser man ett starkt samband mellan forskare med hög vetenskaplig meritering och förmåga att samverka med det
omgivande samhället. Vid högskolan har t.ex. en adjunkt befordrats till
lektor på samverkansmeriter. Exempel på andra lärosäten där adjunkter
befordrats är Lärarhögskolan i Stockholm, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla och Mälardalens högskola. Vid mötet med Lärarhögskolan i Stockholm uttalades från deras håll:
”Vi talar om alternativa vägar som inte ska vara enklare. Man kan ha spetskompetens utan att vara disputerad.”

Vid Teaterhögskolan i Stockholm och Danshögskolan har nästan alla lärare deltidsanställningar. Högskolornas ledningar anser att det möjliggör
konstnärlig verksamhet utanför högskolan som i sin tur anses nödvändig
för att upprätthålla en hög kvalitet i utbildningen. Konstfack framhåller
att hur aktiv den sökande är i sitt eget konstnärskap värderas vid rekrytering.
Flera värderar samverkan vid lönesättning

Det är ovanligare att värdera ett bra samverkansarbete vid lönesättning
än vid anställnings- eller befordringsärenden. Det verkar dessutom vara
betydligt mindre kontroversiellt. Bland lärosäten som väger in samverkan
vid lönesättning ﬁnns Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet,
Linköpings universitet, Uppsala universitet och Chalmers.
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Samverkanspriser förekommer

Flera universitet och högskolor försöker också på andra sätt premiera ett
bra samverkansarbete. Flera lärosäten delar ut pris till en lärare som är
bra på att samverka. Ett sådant pris ﬁnns t.ex. vid Mälardalens högskola,
Högskolan i Gävle, Högskolan Kristianstad, Högskolan i Kalmar och vid
Luleå tekniska universitet. Vid de två sistnämnda delas priset ut i samband
med en akademisk högtid. På så sätt vill man visa att samverkan är en del
av lärosätets ordinarie verksamhet. Högskolan Kristianstad har valt att låta
”omvärlden” rösta fram vinnaren.

Ingen följer upp systematiskt
Vi har inte iakttagit något lärosäte som följer upp samverkansarbetet systematiskt. Några har dock påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en bättre
uppföljning.
De ﬂesta beskriver att samverkansarbetet följs upp i årsredovisningen.
Det sker dels genom ett särskilt avsnitt om samverkan med omvärlden,
dels genom den ekonomiska redovisningen där intäkter och kostnader för
uppdragsutbildning och -forskning redovisas. Många nämner också att
en särskilt noggrann uppföljning gjorts genom det särskilda kravet i regleringsbrevet på återrapportering vart fjärde år25. Flera beskriver också att en
viktig uppföljning är den utvärdering som görs av enskilda satsningar.
Det ﬁnns dock några universitet och högskolor som har påbörjat ett
mera systematiskt uppföljningsarbete. Flera lärosäten undersöker också
vad andra gjort inom området för att få idéer till det egna arbetet.
Vid den tekniska högskolan inom Linköpings universitet pågår sedan
några år tillbaka ett arbete med balanserat styrkort för strategisk planering,
uppföljning och prioritering av aktiviteter och åtgärder. Styrkorten omfattar all verksamhet inom fakulteten. Viktiga s.k. styrtal identiﬁeras genom
att utforma strategiska mål och framgångsfaktorer. Styrtal som är viktiga
för samverkan med omvärlden och som följs upp är t.ex. extern ﬁnansiering, externa ledamöter i styrelser och nämnder, antal samverkansdoktorander, examensarbeten i samverkan med industrin, kompetenscentra och
forskarskolor i samverkan med industrin och oﬀentlig verksamhet samt

25 Det särskilda återrapporteringskravet beskrivs i kapitlet Samverkan – begreppet
och utvecklingen över tiden.
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nystartade företag. I framtiden vill man identiﬁera de framgångsfaktorer
som driver de strategiska målen för hela Linköpings universitet.
Mitthögskolan använder sedan några år tillbaka ett tiotal indikatorer
för att kunna följa utvecklingen av samverkansarbetet. Ett samarbete sker
med bl.a. Högskolan i Gävle. Det som undersöks vid Mitthögskolan är
utvecklingen både i fråga om kvantitet och, där det är möjligt, den ekonomiska omfattningen av verksamheten. Indikatorer som används är bl.a.
uppdragsverksamhet (forskning, utbildning och utredningar), nya företagsdoktorander, aﬀärsutveckling, fadderföretag, examensjobb, mötesplatser och förmedlade feriearbeten.
Karlstads universitet gör en årlig uppföljning av bl.a. uppdragsverksamhet, extern ﬁnansiering, antal aktiva alumner, antal idéer som universitetet tillför aﬀärsinkubatorn, antal externa representanter i nämnder
och styrgrupper, antal goda exempel som har kommunicerats samt antalet
externa mentorer, fadderföretag och examensarbeten i samverkan med externa partners. Vissa delar av indikatorerna följs upp i samband med årsredovisningen. Andra delar följs upp av lärosätets samverkansavdelning.
Universitetet har bl.a. följt utvecklingen vid Linköpings universitet för att
hitta den egna modellen.
Även Mälardalens högskola följer upp indikatorer för att få en uppfattning om sitt samverkansarbete. För att bedöma den utbildning som sker
i samverkan redovisas omfattningen av aktiviteter som examensarbeten
och uppsatser, integrerade projektarbeten, Cooperative Education, fadder- och partnerföretag, studiebesök vid arbetsplatser, mentorskap och referenspersoner, klinisk utbildning, annan praktik och verksamhetsförlagd
utbildning samt branschråd. Alla aktiviteter är uppdelade på hur många
studenter som deltagit i aktiviteter som riktar sig till företag respektive
oﬀentlig sektor. Av uppföljningen framgår även hur många företag som
medverkat.
Mälardalens högskola följer även upp ”forskning i samverkan”, dvs. projekt som avser samverkan med regionala, nationella eller internationella
aktörer. Förutom antal projekt inom varje grupp följer man upp antal
partners och hur stort antal som skett i samverkan med oﬀentlig sektor
respektive företag. För området forskningskommunikation och populärvetenskap sker en uppföljning av antal konferenser, workshops och seminarier samt kulturaktiviteter. Hur många anställda i företag eller oﬀentlig
sektor som har tagit del av dessa aktiviteter redovisas också.
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Flera vill ha en tydlig deﬁnition
Flera universitet och högskolor vill ha en tydlig deﬁnition från statsmakterna om vad samverkan med omvärlden innebär. Att det saknas idag anser
man att leder till en oklar ansvarsfråga, t.ex. ifråga om universitetens och
högskolornas roll i kunskaps- och innovationssystemet. Några nämner att
tydligare återrapporteringskrav i regleringsbrevet även kan vara ett sätt att
få en mer enhetlig syn på samverkansuppgiften. Flera lärosäten anser att
det som ger ett otydligt uppdrag är att samverkan ska lösa ett otal samhällsproblem.
Flera lärosäten är även beredda att engagera sig för att förbättra uppföljningen av samverkansarbetet, eftersom man är medveten om att det är en
förutsättning för eventuella ytterligare resurser.
Andra lärosäten anser att bristen på precisering är en möjlighet att själva
ange inriktning och omfattning av verksamheten. Något lärosäte anser att
förändrade arbetsformer inom högskolan är centrala för att få en bättre
verksamhet – regelverket och övrig styrning från statsmakterna är av underordnad betydelse.
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Avslutande reﬂektioner och
övergripande rekommendationer
Det är fel att prata om en ”tredje uppgift”. Vi har sett att samverkan är ett
förhållningssätt som är väl integrerat i forskning och utbildning.
Det är viktigt att universiteten och högskolorna är öppna mot omvärlden och samverkar med kommuner, myndigheter, företag, skolor, allmänheten, fackförbund, politiker, internationella organisationer, etc. Kravet i
högskolelagen på universiteten och högskolorna ska samverkan med omvärlden säger lite om vad samverkan omfattar och varför det är viktigt. Tre
mål med samverkan kan identiﬁeras om man undersöker vad regeringen
har sagt i propositioner de senaste åren.
Att samverka för att utveckla demokratin är ett av målen. Då universiteten och högskolorna arbetar med forskningskommunikation eller folkbildning får människor kunskaper som gör att de kan påverka forskningens
utveckling. Vi anser att det är ett legitimt krav att medborgarna får reda
på hur statliga forskningsmedel används.
Att samverka för kunskapsutveckling och tillväxt är ett annat mål. Universiteten och högskolorna utvecklar ny kunskap tillsammans med näringslivet och oﬀentlig sektor. Vår uppfattning är att högskolan är en viktig
aktör i innovationssystemet – idéer och forskningsresultat från våra högskolor leder till nyföretagande och aﬀärsutveckling i beﬁntliga företag.
Att samverka för att få en bättre utbildning är ett ytterligare mål. Bättre
utbildning på så sätt att universiteten och högskolorna tar hänsyn till vad
som efterfrågas på arbetsmarknaden. Vi anser dessutom att det är viktigt
att studenter har omvärldskontakter under sin utbildning.
De olika delarna stödjer varandra. Vi har sett att samverkan i utbildningen ger goda möjligheter för samverkan i forskningen och vice versa.
Legitimitet hos allmänheten för ny kunskap påverkar funktionen hos kunskaps- och innovationssystemet.
Lärosätenas ledningar anser att samverkan med omvärlden är stödjande
för verksamheten och integrerad i forskning och utbildning, vilket även
kommer till uttryck i hur man väljer att organisera arbetet. För att på ett
bättre sätt klara av samverkan med omvärlden samarbetar lärosäten med
varandra i strategiska allianser. Vår uppfattning är att samarbeten och
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arbetsdelning mellan lärosätena är en viktig framtidsfråga och att framgångsfaktorerna för en strategisk allians bör undersökas närmare.
Universiteten och högskolorna samverkar med omvärlden på ﬂera olika
sätt och med många intressenter. En betydande utveckling har skett under de senaste tio åren.
Vi tycker oss dock se att samverkan med målet att utveckla demokratin har nedprioriterats något såväl av statsmakterna som av lärosätena de
senaste åren. Tecken på det är att de allra ﬂesta lärosätena inte ser allmänheten som en prioriterad målgrupp. Flera lärosäten ställer sig tveksamma
till att forskningskommunikation/folkbildning är en del av samverkan
med omvärlden. Sällan ﬁnns en stödjande intern organisation för arbetet
med forskningskommunikation/folkbildning. Vi har också noterat att det
i stort sett saknas externa aktörer som stödjer detta arbete.
Vi anser att det bör läggas större vikt vid samverkansarbete med målet
att utveckla demokratin än vad som sker idag.
Vi är sammantaget imponerade av det arbete som sker vid universiteten
och högskolorna. En ytterligare utveckling skulle vara möjlig om incitamenten förbättrades. Det är särskilt angeläget att samverkansarbete även
i praktiken är meriterande för en akademisk karriär.
Lärosätena har olika goda förutsättningar för att samverka och det är
viktigt att man arbetar utefter sina förutsättningar. Det ger en mångfald
och proﬁlering i arbetet.
Olika syn på samverkan och strategi för utveckling mellan externa ﬁnansiärer och enskilda högskolor gör arbetet till viss del ineﬀektivt och
hindrar utveckling. Sedan slutet av 990-talet fram till idag har det funnits
ﬂera oﬀentliga ﬁnansiärer som del- eller helﬁnansierat olika samverkansprojekt och -aktiviteter. Verksamhet har varit intressant i sig, men val projekt och aktiviteter har huvudsakligen utgått från ﬁnansiärernas strategier
och syn på samverkan. De intressenter som bl.a. stödde lärosätena med
resurser för att utveckla samverkansuppgiften var nödvändiga för att bygga
upp stödjande strukturer för samverkan. Problemet med extern ﬁnansiering i detta fall är att universitetens och högskolornas eget analysarbete och
mål inte fått tillräckligt genomslag i projekten och aktiviteterna.
Vi anser att universiteten och högskolorna nu är mogna för att ta ett
större ansvar för att utveckla samverkansarbetet. Därför bör delar av de
resurser för samverkan, som idag kanaliseras via myndigheter under såväl närings- som utbildningsdepartementet, istället tilldelas som direkta
statsanslag till universiteten och högskolorna. Syftet är att ytterligare un-
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derstödja utveckling i enlighet med lärosätenas utarbetade strategier och
uppsatta mål.
Statsmakterna bör dessutom tilldela resurser på ett sådant sätt så att
incitamenten för samverkan ökar. Anslag bör t.ex. kunna tilldelas utifrån
hur framgångsrikt ett lärosäte är på att samverka i förhållande till de egna
målen.
Vi menar att båda förslagen kräver ett bättre uppföljningsarbete. Några
universitet och högskolor har redan påbörjat ett arbete med att utveckla
modeller för uppföljning. Ett erfarenhetsutbyte mellan lärosätena i denna
fråga skulle kunna vara till hjälp i detta arbete.
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Bilaga 1:
Enkät för utvärdering av
samverkansuppgiften

Reg.nr 643-487-03
Bedömargruppens sammansättning, uppdrag och
utgångspunkter

Utvärderingen av samverkansuppgiften är ett projekt som drivs av Högskoleverket. Till projektet har knutits en bedömargrupp. I denna ingår Mårten Carlsson, prof. em., rektor för Sveriges lantbruksuniversitet 982–94;
Peter Johansson, FoU-ansvarig vid Svenskt näringsliv; Katrin Sjunnesson,
SFS; Christina Skantze, chef för strukturfondsenheten vid Nutek; Lena
Wollin, informationschef vid Vetenskapsrådet samt Maria Lönn, Högskoleverket (projektledare). Nedan refereras till bedömargruppen som ”vi”.
Vårt uppdrag är att beskriva och bedöma lärosätenas arbete med samverkansuppgiften. Syftet med detta är att bidra till utveckling av samverkansuppgiften vid landets lärosäten.
Vi har identiﬁerat några viktiga förutsättningar för att ett lärosäte framgångsrikt ska kunna arbeta med samverkansuppgiften. Frågor för att fånga
in detta ställs i avsnitt A.
Tyngdpunkten i utvärderingen är det som regeringen uttalat i propositioner om högskolans samverkansuppgift. Frågor kring detta ställs i avsnitt
B. När det gäller frågor som rör lärosätets utbildning avses både grundoch forskarutbildning.
Med syfte att sprida kunskap om framgångsrika insatser efterfrågas
goda exempel på löpande verksamhet eller projekt i avsnitt C.
I avsnitt D avslutas enkäten med att lärosätet ombeds att kritiskt granska nuvarande villkor och styrning av samverkansuppgiften från statsmakterna. I samma avsnitt ges möjlighet att lämna övriga synpunkter lärosätet
vill framföra med anledning av utvärderingen.
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Bedömargruppens syn på samverkansuppgiften

Vi ser samverkansuppgiften som mycket viktig för utvecklingen av såväl
högskolan som det övriga samhället. Samverkan är på så sätt ett ömsesidigt
ansvar. Detta förhållande understryks även av regeringen.
Regeringen menar också att samverkan ska vara ett förhållningssätt i all
verksamhet som bedrivs i högskolan. För att denna syn ska genomsyra ett
lärosäte bedömer vi att rektor måste arbeta aktivt med samverkansuppgiften och på ett tydligt sätt visa den vikt lärosätet tillmäter denna.
Samverkansuppgiften har många aspekter och vi vill nämna några som
särskilt väsentliga:
– Den demokratiska aspekten, att forskningsprocessen och dess resultat ska göras tillgängliga för allmänheten för att ge förutsättningar
för dialog och för välgrundade politiska beslut.
– Tillväxtaspekten, att det omgivande samhället – särskilt näringslivet
– ska förses med forskningsresultat och lösningar på aktuella problem.
– Rekryteringsaspekten, att det omgivande samhället ska förses med
utbildad arbetskraft och att utbildningsutbudet svarar mot behov på
arbetsmarknaden.
– Forskningsaspekten, att högskolan får ökad kännedom om samhällets problemställningar som en bas för val av forskningsproblem.

Övergripande frågor
Arbete med samverkansuppgiften igår och idag

Svenska lärosäten har olika lång erfarenhet av samverkan med det övriga
samhället. De yttre kraven på att högskolan ska samverka med omvärlden
har ökat de senaste åren, bl.a. genom den växande betydelsen av kunskapsberoende företag, organisationer etc. och deras behov av kompetens. Detta
förhållande uttrycks sedan 997 i högskolelagen (SFS 996:392): ”Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och informera
om sin verksamhet.”
Lärosäten har olika förutsättningar för arbete med samverkansuppgiften. Förutsättningar för samverkan ges inte enbart av lärosätets interna
förhållanden, t.ex. antalet anställda eller studenter, statsanslagets omfattning eller de vetenskaps- och utbildningsområden som forskningen och
utbildningen bedrivs inom. Härutöver skapas förutsättningarna av de intressenter som samverkar med lärosätet och hur denna samverkan sker. De
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intressenter som avses är t.ex. forskningsinstitut, forskningsråd, näringsliv,
lokala och regionala oﬀentliga aktörer samt allmänheten.
. Beskriv kortfattat utvecklingen av lärosätets samverkan med det omgivande samhället under de senaste tio åren till följd av t.ex. förändringar med avseende på viktiga intressenter och deras efterfrågan,
förändrade formella krav från statsmakterna, förändrade ﬁnansieringsformer etc.
2. Beskriv kortfattat vilka som är de viktigaste intressenterna lärosätet
samverkar med idag för att utföra samverkansuppgiften.
3. Beskriv kortfattat rektors syn på samverkansuppgiften och hur denna
prioriteras i förhållande till övrig verksamhet.
4. Beskriv kortfattat hur arbetet med samverkansuppgiften är organiserat på lärosätet.
Frågor som avser olika aspekter på samverkansuppgiften
Styrdokument och uppföljning

5. Vilka styrdokument ﬁnns för samverkansuppgiften på den övergripande nivån? Bifoga dessa.
6. Hur försäkrar sig ledningen26 om att styrdokumenten är förankrade i
verksamheten?
7. Hur följs samverkansuppgiften upp?
Forskningskommunikation – den demokratiska aspekten

8. Vilket arbete bedrivs för att popularisera forskningsprocessen och
dess resultat till
a) allmänheten?
b) barn och ungdom?
c) speciﬁka yrkesgrupper?
9. Har lärosätet anlitats för att ta fram kunskapsunderlag för politiska
beslut?27 Ge i så fall exempel på detta.

26 Med ”ledningen” avses lärosätets verkställande ledning, t.ex. rektor, prorektor
och vicerektor.
27 Frågeställningen har aktualiserats genom EU:s arbete med ”science and governance”. Se t.ex. Europeiska kommissionens handlingsplan Vetenskap och samhälle från 2002.
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Tillväxt- och rekryteringsaspekten

0. Hur styrs och organiseras arbetet med att kommersialisera forskningsresultat? Ge utöver svaret exempel på resultat, t.ex. aﬀärsutveckling och nya företag.
. Hur arbetar lärosätet med att underlätta för studenter och forskare
att samarbeta med företag, entreprenörer och investerare?
2. Hur säkerställs att utbildningsutbudet svarar mot framtida behov på
arbetsmarknaden?
Samverkansuppgiften i utbildningen

3. I vilken utsträckning medverkar personer med erfarenheter utanför
högskolan i undervisningen?
4. Hur informeras studenterna under sin utbildning om lärosätets arbete med samverkansuppgiften?
5. Hur kommer samverkansuppgiften i övrigt in under studietiden?
Forskningsaspekten

6. Vilka processer sker på lärosätet för att tidigt involvera framtida intressenter av forskningsresultat i forskningsprocessen? Ge utöver svaret exempel på detta.
Externa intressenter

7. Hur arbetar ledningen för att stödja nätverksbyggande med det övriga samhället?
8. Hur har olika intressenter bidragit ekonomiskt och i övrigt stöttat
utvecklingen av samverkansuppgiften?
Uppdragsutbildning

9. Hur initieras och planeras uppdragsutbildning? Finns särskilda styrdokument för uppdragsutbildning? Bifoga dessa.
20. Är särskilda personer utsedda eller ﬁnns en särskild organisation för
uppdragsutbildning? Om ja, vilka är de viktigaste uppgifterna för
denna funktion?

Full kostnadstäckning
2. Hur försäkrar sig ledningen om att full kostnadstäckning föreligger
vid uppdragsutbildning och uppdragsforskning?
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Samverkan med andra utbildningsanordnare

22. Vilken samverkan sker med utbildningsanordnare utanför högskolesektorn?
Meritering

23. Hur beaktas samverkansuppgiften vid tjänstetillsättningar?
Bifoga gärna lärosätets anställningsordning.
Bibliotekets roll

24. Hur används biblioteksorganisationen i samverkansuppgiften?
C. Goda exempel

I samband med vår rapport tänker vi publicera exempel på framgångsrika
insatser (både löpande verksamhet och projekt kan vara aktuella) när det
gäller samverkansuppgiften. Vi ber er därför att redovisa några sådana exempel från ert lärosäte.
Vi vill att de goda exemplen redovisas med fokus på den eller de intressenter lärosätet samverkar med. I de goda exemplen ska också den uppkomna nyttan redovisas såväl för berörda intressenter som för det egna
lärosätet. Om det är möjligt vill vi gärna att redovisningen utformas tillsammans med berörda intressenter.
Varje exempel bör beskrivas på högst två A4-sidor. Högst fem goda
exempel bör lämnas från varje lärosäte. Vi måste förbehålla oss rätten att
redigera i texten före eventuell publicering.
För att kunna få kompletterande uppgifter och för att diskutera eventuell publicering önskar vi ha namn och e-postadress till kontaktperson(er)
för ”det goda exemplet” på lärosätet. Vi skulle också uppskatta att få namn
och e-postadress till någon person som kan representera berörda intressenter i det aktuella exemplet.
Kritisk granskning

Gör en kortfattad kritisk granskning av nuvarande villkor och styrning av
samverkansuppgiften från statsmakterna. Lämna också eventuella andra
synpunkter med anledning av utvärderingen i denna redovisning.
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Bilaga 2:
Statistik avseende uppdragsutbildning
Intäkter i uppdragsutbildning i relation till de totala intäkterna för grundutbildning (lärosäten
som redovisat intäkter i uppdragsutbildning).
Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola
Danshögskolan
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Skövde
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Högskolan på Gotland
Idrottshögskolan i Stockholm
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Konstfack
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Kungl. Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mitthögskolan
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet

2003
15%
5%
1%
2%
7%
6%
6%
3%
2%
6%
13%
2%
4%
1%
1%
5%
10%
1%
1%
2%
4%
3%
2%
8%
6%
2%
3%
5%
2%
2%
10%
5%
11%
3%

2002
13%
4%
1%
6%
5%
7%
5%
4%
3%
7%
13%
3%
3%
0%
1%
6%
10%
2%
1%
1%
5%
4%
3%
8%
6%
3%
3%
6%
3%
1%
10%
7%
9%
3%

2001
12%
4%
0%
5%
4%
8%
6%
4%
3%
10%
13%
4%
3%
0%
0%
3%
9%
1%
1%
2%
5%
4%
5%
11%
6%
4%
4%
6%
3%
2%
5%
8%
5%
5%

2000
13%
3%
0%
5%
8%
9%
6%
5%
4%
11%
11%
5%
4%
0%
1%
6%
8%
1%
1%
2%
4%
2%
6%
9%
5%
5%
6%
5%
3%
0%
6%
8%
4%
5%

1999
15%
3%
0%
8%
10%
9%
6%
6%
4%
9%
13%
3%
2%
0%
1%
5%
7%
1%
2%
5%
5%
3%
5%
5%
5%
5%
7%
7%
2%
1%
5%
9%
1%
5%

Kommentar: Handelshögskolan i Stockholm ingår inte eftersom högskolan, sedan 2001,
bokför sina intäkter av uppdragsutbildning i det bolag som högskolan äger.
Källa: NU-databasen
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