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Förord
Lillasyster har vuxit upp. Lillasyster är inte längre den som springer ärenden
åt storasyster forskning och storebror utbildning. Samverkansuppgiften har
utvecklats i omfattning och framförallt till innehåll och betydelse för universitets och högskolors förmåga att verka som kunskapssamhällets motor. Forskningskommunikation för folkbildning och demokrati, innovationssystemen
för näringslivets förnyelse och ökad ekonomisk tillväxt och studenternas växelverkan med arbetsmarknaden, de bidrar alla till att skapa den nya Högskolan
där universitet och högskolor är närmare samhällsutvecklingen än någonsin.
Vi kan med rätta tala om en högskola för alla. Samtidigt måste universitet
och högskolor finna sätt att behålla sin integritet för att fortsatt arbeta som
den samhällsinstitution vår civilisation kan lita på. De måste bära, förnya och
förmedla vetenskapligt prövad kunskap.
När Högskoleverket följer upp hur svenska universitet och högskolor arbetar med samverkan över hela dess bredd är det glädjande att konstatera att
utvecklingen varit stark inom samtliga komponenter av samverkan. Jag tycker
att det är extra positivt att den samverkan där studenterna finns – den med
målet bättre utbildning – har utvecklats mest. Det finns ett stort engagemang
hos studenter för samverkansfrågor. Detta återspeglas också i svaren från de
många studentkårer som har tagit fram egna underlag till Högskoleverkets
undersökning.
Uppföljningen visar inte bara att arbetet med samverkan har ökat, utan
den visar också bilden av att samverkan är ett förhållningssätt, en integrerad del i forskning och utbildning. Den kan inte som hittills utvecklas med
enbart projektanslag. Projektanslag som inte alla får del av och där universitet
och högskolor inte kan ta ansvar för syftet eller långsiktigheten. Lärosätena
bör få en basfinansiering för samverkan. Gärna en basfinansiering liknande
de anslag som ges för forskning och utbildning och som stärker kvalitet och
prestation.
Högskoleverket kommer att arbeta för att samverkansuppgiften ska drivas
med bästa kvalitet och att lärosätena ges möjlighet att utveckla samverkan med
näringsliv och samhälle. Högskolan, näringslivet och samhället har ett gemensamt ansvar för utvecklingen av Sverige. Och detta ansvar är långsiktigt.
Anders Flodström
Universitetskansler



Sammanfattning
Högskoleverket har följt upp en tidigare utvärdering om hur universiteten och
högskolorna samverkar med det omgivande samhället. Den nya studien visar
att det har hänt mycket i högskolesektorn när det gäller samverkansuppgiften
sedan utvärderingen 2004. Uppgiften är ännu mer etablerad som ett förhållningssätt i verksamheten, integrerad i forskning och utbildning.
2004 konstaterade dåvarande bedömargrupp – utifrån statsmakternas
intentioner och i dialog med universiteten och högskolorna – att samverkansuppgiften består av tre komponenter:
• samverkan för demokratiutveckling, dvs. lärosätenas arbete med forskningskommunikation för folkbildning,
• samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt, dvs. lärosätenas medverkan i kunskaps- och innovationssystemet,
• samverkan för bättre utbildning, dvs. lärosätenas dialog med det omgivande samhället kring utbildningens innehåll och dimensionering samt
studenternas omvärldskontakter i utbildningen.
Den här indelningen har använts av många universitet och högskolor sedan
dess. Främsta användningsområdet har varit för att kommunicera om samverkansarbetet både internt och med andra lärosäten eller externa aktörer. Komponenterna hänger ihop och stödjer varandra.
Det är den samverkan som sker med målet bättre utbildning som har
utvecklats särskilt starkt. Det som har skett är att dialogen mellan lärosätena
och det omgivande samhället kring utbildningarnas innehåll och dimensionering har ökat. Till det kan läggas en ökning av omvärldskontakterna i
utbildningen genom exempelvis praktik och gästlärare. Det som ligger bakom
utvecklingen är Bolognaprocessens fokus på anställningsbarhet och studenternas efterfrågan.
När det gäller samverkan med målet demokratiutveckling vill vi särskilt
uppmärksamma att forskningskommunikation för folkbildning har blivit en
tydlig del av samverkansuppgiften. För den samverkan som har målet kunskapsutveckling och tillväxt bör framför allt nämnas att det skett en kraftig
ökning av universitetens och högskolornas strategiarbete.
Lärosäten med den starkaste utvecklingen

Ett av bedömargruppens uppdrag har varit att utse de lärosäten som utvecklats
starkast sedan 2004. När det gäller samverkan med målet demokratiutveckling
har den starkaste utvecklingen sedan 2004 skett vid Umeå universitet, Mittuniversitetet, Högskolan i Kalmar och Högskolan på Gotland. För samverkan
med målet kunskapsutveckling och tillväxt har den starkaste utveckling skett
vid Mittuniversitet, Högskolan i Kalmar, Malmö högskola och Högskolan i



Halmstad. Det har inte varit möjligt att utnämna några särskilda lärosäten
för den samverkan som sker med målet bättre utbildning Anledningen är att
i stort sett alla har utvecklat sitt arbete betydligt sedan 2004.
Områden som behöver vidareutvecklas

Det finns fortfarande områden som behöver vidareutvecklas när det gäller
samverkansuppgiften. Flera av dessa områden har vi uppmärksammats på
såväl från lärosätena som från andra aktörer.
Nedan redovisar vi våra samlade rekommendationer. Vi vill dock påminna
om att det har hänt mycket i högskolesektorn när det gäller samverkansuppgiften. De utvecklingsområden som vi har identifierat ska därför ses som möjligheter att vidareutveckla arbetet från en redan hög nivå.
• Ett lärosäte bör ha en gemensam strategi för sitt totala samverkansarbete.
Ledningsprocessen och organisationen ska stödja den strategin.
• Alla universitet och högskolor behöver direktfinansiering för sitt samverkansarbete.
• Samverkansmeriter bör få genomslag i anställningsärenden, vid befordran
och i lönesättning.
• En ökad arbetsdelning mellan lärosätena och därmed bättre användning
av resurserna och förhoppningsvis en bättre kvalitet i verksamheterna kräver externt stöd, t.ex. ytterligare anslag.
• Eventuella indikatorer för att mäta samverkansuppgiften ska kunna
användas för flera olika syften, t.ex. uppföljning och kontroll på olika
nivåer inom det enskilda lärosätet, i benchmarkingarbete lärosäten emellan samt i rapportering till olika myndigheter.
• Samverkansarbetet kan effektiviseras om lärosätena formulerar uppföljningsbara mål och känner till insatta resurser för att nå dem.
• Återkommande extern granskning av högskolans samverkansuppdrag
bidrar till dess utveckling.
• Den offentliga sektorn saknas i många av lärosätenas enkätsvar. Orsaken
till detta bör undersökas av lärosätena.
• Studenterna måste involveras i diskussionerna om akademisk integritet.
De ställs inför liknande frågeställningar som de anställda i sin praktik
eller vid examensarbeten i samverkan med ett företag.
• Lärosäten som liknar varandra bör öka erfarenhetsutbytet i organisationsfrågor och de lärosäten som förändrar sitt sätt att organisera samverkansarbetet bör utvärdera den nya organisationen.
• De offentliga forskningsfinansiärerna bör samordna sig bättre än vad som
sker idag när det gäller forskningskommunikation med ett folkbildande
syfte. Exempelvis bör de samordna kraven på kommunikationsstrategier.
• Universitets- och högskolebiblioteken bör öka erfarenhetsutbytet när det
gäller service gentemot allmänheten. De bör också – i större utsträckning
än idag – användas för att skapa långsiktiga relationer med företag, myndigheter och andra organisationer. För de konstnärliga lärosätena är en
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viktig framtidsfråga att tydliggöra bibliotekens roll när det gäller samverkansfrågor och allmänhetens tillgång till dem.
Forskning som underlag för politiska beslutsfattare på olika nivåer behöver uppmärksammas mer av lärosätesledningarna.
Lärosätena bör bli bättre på att samordna sig med övriga regionen för att
skapa väl fungerande regionala innovationssystem.
Studenterna ska kunna lämna synpunkter på holdingbolagets verksamhet
om bolaget säljer uppdragsutbildning.
Lärosätena bör utforma strategier för hur omgivningens synpunkter på
utbildningen ska tillvaratas på ett systematiskt sätt. Universiteten och
högskolorna ska dock inte enbart ge respons på de krav som samhället
ställer på utbildningen. Det måste också finnas en aktiv, medveten process från lärosätets sida när det gäller revidering och utveckling av nya
utbildningar. Detta för att högskolan har särskilda förutsättningar att se
vilken framtida kunskap som kommer att efterfrågas, bl.a. utifrån nya
forskningsrön.
Lärosätena måste anta utmaningen som följer med Bolognaprocessen och
anpassningen till den nya examensstrukturen – att sammanhängande
praktik inte alltid ryms i utbildningarna. Här gäller det för lärosätena att
istället för att erbjuda studenterna praktik använda sig av andra former
för studenternas omvärldskontakter, t.ex. gästlärare och studiebesök. Även
studenter på fristående kurser måste få större möjligheter till omvärldskontakter i utbildningen än vad som finns idag.
Regelverket för uppdragsutbildning bör möjliggöra för frilansande konstnärer att få den kvalificerade kompetensutveckling som uppdragsutbildning utgör.



Bakgrund och arbetsprocess
År 2004 genomförde Högskoleverket den första systematiska utvärderingen
av universitetens och högskolornas samverkan med det omgivande samhället.
En central iakttagelse från den studien var att högskolans samverkansuppgift
består av tre komponenter som på olika sätt är integrerade och stödjer varandra:
• Samverkan för utveckling av demokrati
• Samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt
• Samverkan för bättre utbildning.
En annan slutsats var att det inte längre är relevant att tala om en ”tredje uppgift”. I stället framträdde samverkan som ett förhållningssätt väl integrerat i
forskning och utbildning. I granskningen gavs också rekommendationer till
såväl lärosätena som statsmakterna för hur samverkansarbetet skulle kunna
utvecklats ytterligare. Därutöver identifierades de lärosäten som 2004 hade
de bästa arbetssätten inom området.
Nu följer Högskoleverket upp den tidigare utvärderingen. Målet är att
undersöka utvecklingen inom samverkansområdet sedan 2004 och att lyfta
fram de lärosäten som har haft den starkaste utvecklingen sedan dess. Syftet
med uppföljningen är att bidra till fortsatt utveckling av samverkansarbetet. I
uppföljningen medverkar 38 lärosäten.

Enkätsvar utgör huvudsakligt underlag
Underlaget till uppföljningen utgörs av enkätsvar från lärosätena. Huvuddelen av den enkät som skickades till lärosätena behandlar hur samverkansarbetet har förändrats utifrån bl.a. de rekommendationer som riktades till
lärosätena efter granskningen 2004. I enkäten efterfrågas också synpunkter på
rekommendationer och slutsatser från den granskningen, vilka åtgärder som
skulle kunna utveckla samverkansarbetet ytterligare samt lärosätenas egna

. Utvärderingen redovisades i rapporterna Högskolan samverkar, Högskoleverkets rapportserie
2004: 38 R samt Högskolan samverkar. Goda exempel, Högskoleverkets rapportserie 2005:9
R. Utvärderingen finns också i en engelsk kortversion – Högskoleverket (2005), Higher
Education and Cooperation with the Surrounding Society (Högskoleverkets rapportserie
2005:24 R). I bilaga 1 finns en sammanfattning av utvärderingen 2004.
. Samtliga universitet och högskolor med statlig huvudman medverkar i studien med undantag för Försvarshögskolan. Dessutom deltar två större enskilda utbildningsanordnare: Chalmers tekniska högskola (Chalmers) och Högskolan i Jönköping. Det bör också nämnas att
Lärarhögskolan i Stockholm behandlas som ett eget lärosäte i rapporten, eftersom den vid
tiden för uppföljningens genomförande ännu inte hade slagits samman med Stockholms
universitet.
. Ibland har ledamöter i bedömargruppen mer information om ett lärosäte än vad som framkommer i enkätsvaret. Denna beaktas inte i den här rapporten.
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modeller och instrument för uppföljning och utveckling. Information från
en hearing har kompletterat enkätsvaren.
I analysarbetet har också använts andra utredningar och undersökningar
som behandlar lärosätenas samverkansarbete – de senaste åren har det gjorts
många. Av tid- och resursskäl har det saknats möjlighet att beakta samtliga.
Arbetet har genomförts av en bedömargrupp som består av:
• Mårten Carlsson, prof. em., rektor för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
1982–94,
• Mirka Mikes-Lindbäck, forskningskoordinator vid ABB,
• Maria Lönn, utredare vid Högskoleverket (projektledare),
• Diana Unander, Sveriges förenade studentkårer (SFS), samt
• Lena Wollin, informationschef vid Vetenskapsrådet. 
Från Högskoleverket har också Margot Wojdas medverkat som administrativt
stöd. Bedömargruppen kommer fortsättningsvis att benämnas ”vi”.
Till skillnad från vid utvärderingen 2004 har vi inte haft enskilda möten
med universitet och högskolor. I stället har dialogen med lärosätena skett vid
gemensamma hearingar.

Arbetets uppläggning och genomförande
Vi inledde uppföljningen med en konferens i samarbete med Göteborgs universitet i november 2006. I den deltog representanter från de flesta universitet
och högskolor, studenter, näringslivet, Utbildningsdepartementet, Vinnova
(Verket för innovationssystem) samt Nutek (Verket för näringslivsutveckling).
Vid konferensen diskuterades uppläggningen av arbetet och hur frågor om
resultatet av lärosätenas samverkansarbete skulle kunna bedömas inom ramen
för uppföljningen. Synpunkter från konferensen som bedömargruppen tog särskilt fasta på i det fortsatta arbetet var att bedömningen av enskilda lärosäten
skulle ta hänsyn till skillnader i förutsättningar mellan lärosätena och att en
student skulle ingå i bedömargruppen. Den tidigare planerade inriktningen
på resultat tonades också ned.
I början av mars 2007 skickade bedömargruppen en enkät till universiteten
och högskolorna. Enkätsvaren skulle vara Högskoleverket tillhanda i början
av juni. Vid konstruktionen av enkäten förde vi diskussioner om och prövade
enkäten på olika slags lärosäten.
Studenterna är en viktig grupp när det gäller utvecklingen av samverkansarbetet. Vi bad därför lärosätena att involvera dem i utarbetandet av enkätsva-

. I bilaga 2 finns den fullständiga enkäten som skickades till lärosätena.
. Mårten Carlsson, Lena Wollin och Maria Lönn ingick i bedömargruppen även år 2004.
Likaså deltog Margot Wojdas som administrativt stöd. Övriga bedömare år 2004 var Christina Skantze och Katrin Sjunneson. I uppföljningen 2007 ersatte Mirka Mikes-Lindbäck
Peter Johansson, Teknikföretagen, som bedömare i juni 2007.
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ret. Därutöver efterfrågade vi separata svar/kommentarer från studenterna på
vissa frågor.
I oktober 2007 genomförde bedömargruppen en hearing i Stockholm. Syftet var att belysa frågor om samverkansuppgiften som, utifrån lärosätenas
enkätsvar, visat sig vara av gemensamt intresse för flera lärosäten. Förutom
lärosätes- och studentrepresentanter från i stort sett samtliga lärosäten deltog representanter från SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund),
Vinnova, Vetenskapsrådet, SFS och Jordbruksdepartementet. Gruppdiskussionerna från hearingen redovisas på flera ställen i rapporten.
Bedömargruppen har träffats 10 mötesdagar.

Läsanvisning
I varje kapitel finns en ingress med kapitlets innehåll. Därefter redovisas i de
flesta kapitlen våra reflektioner över området. Sedan följer en förhållandevis
omfattande sammanställning av enkätsvaren från både lärosäten och studentkårer. Rapportens disposition är densamma som enkätens.
Vår tanke med de rätt omfattande sammanställningarna av enkätsvaren är
att de kan bidra till kunskapsutbyten på olika områden. De ger också möjlighet för läsaren att själv tolka utvecklingen. Ibland förekommer det upprepningar i sammanställningarna eftersom enkätfrågorna till viss del går i
varandra.
Förkortningar av namn på finansiärer, etc. finns utskrivna dels första gången
de förekommer i rapporten, dels i bilaga 3.
Vi markerar omfattningen av en viss företeelse med ord som ”flera” och
”många” när det handlar om ett drygt tiotal lärosäten och ”få” eller ”några”
när det rör sig om ca fem. Övriga mängduppgifter talar för sig själva.
Den hearing som vi refererar till ett flertal gånger är den som genomfördes
i oktober 2007 (se ovan).

. Av bilaga 2 framgår vilka frågor vi särskilt bad studenterna besvara.
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Från information till samverkan
– utvecklingen och nuläget
Krav och förväntningar på att verksamheten vid universiteten och högskolorna ska ha samhällsrelevans har varierat över tiden. Den historiska roll som
universiteten och högskolorna har haft för samhällets utveckling beskrivs i
många olika sammanhang. Sedan 1997 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 1997. Exempelvis har de svenska lärosätena redan sedan 1940-talet fungerat
som forskningsinstitut med syfte att vara en drivkraft i samhällets utveckling.
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 närhet.
Det här kapitlet handlar om de krav statsmakterna ställt på universiteten
och högskolorna, och de initiativ som tagits av offentliga aktörer för att stötta
lärosätena sedan 1970-talets slut fram till slutet av år 200710. Vi berör kort den
internationella utvecklingen som påverkar villkoren för svenska universitet
och högskolor. Kapitlet koncentrerar sig på krav och initiativ de senaste åren.
Figur 1 på nästa sida illustrerar utvecklingen.

. Se bl.a. Högskoleverket (1999), Högskolans samverkan med omvärlden – en kortfattad historisk
tillbakablick. Högskoleverkets rapportserie, arbetsrapport nr 6.
. 1 kap. 2 § tredje stycket högskolelagen (1992:1434).
. Inom vissa sektorer, t.ex. inom skogs- och jordbruksområdet, arbetade man tidigt med att
underlätta samverkan mellan lärosätena och samhället.
10. De inledande avsnitten är i stort sett en upprepning av informationen som finns i rapporten
Högskolan samverkar. Vi menar att det finns ett värde i att få en samlad bild av utvecklingen
de senaste åren av statsmakternas styrning av samverkansuppgiften.
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Figur 1. Krav och stöd för universitetens och högskolornas samverkansarbete.

Regeringen drog upp riktlinjer
för nyttiggörande av forskningsresultat.

Krav från regering,
riksdag och/eller EU
Externa ledamöter i universitetsoch högskolestyrelser.

Högskolelagen förändras till det som är
den nuvarande lydelsen i fråga om universitetens och högskolornas samverkan
med det omgivande samhället.

Regeringen skriver
att samverkan ska
vara integrerad i
verksamheten.

1970- och 80-ta

Teknikbrostiftelser och
holdingbolag bildas.
SSF, Mistra och
KK-stiftelsen bildas.

Sekretesslag för att
underlätta bl.a.
forskningssamarbete.

Bolognaprocessen.
Lissabonstrategin.

2007

2000-talet

1990-talet

let

Forsknings- och
inovationspolitisk
proposition

Nutek och KKstiftelsen gör
särskild satsning.

Innovationsbron
AB bildas.
Fler holdingbolag.

FAS, Formas, VR och
Vinnova inrättas.

Sjunde
ramprogrammet.

Vinnovas nyckelaktörsprogram.

Offentliga finansiärer
och deras satsningar
Figuren illustrerar ett urval av krav och stöd för lärosätenas samverkansarbete från slutet av 1970-talet och framåt.

Forskningsinformation betonades
i slutet av 1970-talet
I slutet av 1970-talet etablerades nya högskolor, utan fast forskningsorganisation. Samtidigt infördes systemet med externa ledamöter i universitets- och
högskolestyrelser. Den högskolelag som då kom reglerade också universitetens och högskolornas samverkan med det omgivande samhället. Det som
betonades var spridning av forskning och utvecklingsarbete, dvs. forskningsinformation. Under 1980-talet genomfördes sedan flera aktiviteter för att öka
universitetens och högskolornas omvärldsnytta.11

Stödstrukturer tar form under 1990-talet
I början av 1990-talet tas initiativ för att öka universitetens och högskolornas
direkta samhällsrelevans. Det som påbörjades var arbetet med att bygga stödstrukturer för universitetens och högskolornas verksamhet.
Holdingbolag bildas och teknikbroar skapas

Regeringen föreslog i 1993 års forskningsproposition, Forskning för kunskap
och framsteg 12, inrättandet av teknikbrostiftelser och holdingbolag. Teknikbroarna, som var sju till antalet, skapades för att öka kunskapsutbytet och
11. Regeringens proposition 1976/77:59, Utbildning och forskning inom högskolan, m.m.
12. Regeringens proposition 1992/93:170, Forskning för kunskap och framsteg.
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Befordran möjlig om särskild
förmåga att samverka finns.

Lärosätena ska
ta fram handlingsprogram för
samverkan.

samarbetet mellan lärosätena och näringslivet. Holdingbolag bildades samtidigt vid elva universitet och högskolor. Tanken var att dotterbolagen skulle
utveckla forskningsresultat till kommersiella tillämpningar eller bedriva uppdragsforskning.
Löntagarfondsmedel blir strategiska forskningsresurser

Under 1993 och 1994 inrättades 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 (SSF) 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. Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) bildades också av
medel från de avvecklade löntagarfonderna. Stiftelsen har bl.a. som uppgift att
utveckla de yngre universiteten och högskolorna samt industriforskningsinstituten (se även avsnittet Flera aktörer stödjer universiteten och högskolorna).

Lagkravet 1997 är ett startskott för flera reformer
I budgetpropositionen för 1997 föreslog regeringen att högskolelagen skulle
ändras till det som är den nuvarande lydelsen i fråga om universitetens och
högskolornas samverkan med det omgivande samhället. Av den propositionen
framgår vad kravet innebär och det framgår också av senare budgetpropositioner och sådana med anknytning till forsknings- och utbildningsfrågor. Deras
innehåll och viktiga utredningar inom området presenteras nedan.
NYFOR-utredningen låg till grund för lagkravet …

Det som huvudsakligen låg bakom lagförändringen var den s.k. NYFORkommittén13. Den belyste många aspekter av nyttiggörande av forskningsresultat och samverkan mellan näringslivet och lärosätena. Den undersökte
också hur lagkravet tolkades av olika intressenter. Kommittén betonade att en
ökad samverkan inte fick leda till att universiteten och högskolorna okritiskt
anpassade sig efter näringslivets kortsiktiga behov. För att förhindra en sådan
utveckling föreslog man dels att universiteten och högskolorna själva borde
utarbetade riktlinjer för dessa frågor, dels att högskolelagen förtydligades på
denna punkt.
… och behandlades i budgetpropositionen för 1997

I budgetpropositionen för 199714 framgår att samverkansuppgiften ska genomföras inom ramen för de ordinarie resurserna och att tillkomsten av de mindre
13. Kommitténs fullständiga namn är Nyttiggörande av forskningsresultat, samverkan näringsliv–
högskola (SOU 1996:70).
14. Regeringens proposition 1996/97:1, Budgetpropositionen för 1997.
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och medelstora högskolorna bl.a. är avsedd att främja samverkan med omvärlden. De direkt anvisade medlen för forskningsinformation som universiteten
och högskolorna haft sedan 1993 upphörde i och med propositionen. Medlen
för samma ändamål till Forskningsrådsnämnden upphör också.
I propositionen står att universiteten och högskolorna bör spela en större
roll som mottagare av erfarenheter och problem från exempelvis företag och
andra organisationer. Det ska öka forskningens möjligheter att besvara angelägna frågor. Det står också 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 universitets- och högskolebiblioteken en viktig funktion. Lärosätena
ska med syfte att bl.a. stärka folkbildningen avsätta tillräckligt med resurser
för biblioteken samt hålla dem öppna för allmänheten. Det framgår även av
bibliotekslagen15.
… samt i Forskning och samhälle

NYFOR-utredningen behandlades huvudsakligen i propositionen Forskning
och samhälle 16. I propositionen drogs riktlinjer upp 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 till
anställda 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 det omgivande samhället. Det understryks
dessutom 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 1996/97 kommer propositionen Högskolans ledning, lärare och
organisation17. Den fick 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 samhället 18”.

15.
16.
17.
18.

18

6 § och 10 § bibliotekslagen (1996:1596).
Regeringens proposition 1996/97:5, Forskning och samhälle.
Regeringens proposition 1996/97: 141, Högskolans ledning, lärare och organisation.
4 kap. 13 § högskoleförordningen.

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 utvecklingsarbete19”.

Propositionen påverkar även styrelsearbetet. Den leder till att ordföranden ska
vara någon som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskolan20.
Samverkan ska vara en integrerad del av verksamheten

I budgetpropositionen för 199921 förs ett resonemang om inriktningen på
forskning och utbildning för högskolor som vill bli universitet. Där framgår att
samhällets behov bör vara styrande för verksamheten vid dessa. Samma riksdagsår tog regeringen ställning till de förslag som lämnas i utredningen Forskning 2000. I propositionen Vissa forskningsfrågor skrev regeringen följande:
”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.22”
Utbildningen ska svara mot efterfrågan på arbetsmarknaden

I budgetpropositionen för år 200023 framgår att universitetens och högskolornas samverkan med det omgivande samhället även ska omfatta grundutbildningen. Regeringen anser att samverkan dels ska utveckla formen på utbild19.
20.
21.
22.
23.

4 kap. 15 § högskoleförordningen.
2 kap. 4 § högskoleförordningen.
Regeringens proposition 1998/99:1, Budgetpropositionen för 1999.
Regeringens proposition 1998/99:94, Vissa forskningsfrågor, s. 34.
Regeringens proposition 1999/2000:1, Budgetpropositionen för 2000.
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ningen 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.
Krav på strategier och handlingsprogram

I budgetpropositionen för år 200124 står att universiteten och högskolorna ska
integrera samverkan i forskning och utbildning i ökad utsträckning. Dessutom
ska lärosätena arbeta interaktivt med det omgivande samhället och fortsätta
att utveckla strategier och handlingsprogram inom området. Av propositionen
framgår också att lärosätena bör medverka i att ta fram s.k. regionala tillväxtavtal samt att de bör öka sin beredskap för det livslånga lärandet, bl.a. genom
att utveckla flexibla studieformer.
Samverkan ska utvecklas inom nya områden

Den forskningspolitiska propositionen Forskning och förnyelse kommer under
riksdagsåret 2000/0125. Av den 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 står
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 och att det är nödvändigt med en
förtroendefull dialog mellan forskarna och det övriga samhället, inte minst
allmänheten.
Samverkan med offentlig sektor omnämns särskilt. Regeringens uppfattning var att samverkan med denna intressentgrupp bör öka. Dessutom bör
samverkan med offentlig sektor omfatta enskilda yrkesverksamma, t.ex. den
stora gruppen lärare.
Lärosätena – 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 2001/0226. Regeringen ansåg exempelvis att lärosätena genom sina holdingbolag ska förenkla och underlätta kommersialisering
av forskningsresultat och idéer. Regeringen menade också att samverkansuppgiften naturligt ska ansluta till lärosätets forskning och utbildning. I propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 27 från samma år görs
tillägget att samverkan ska komma alla intressentgrupper till del.

24.
25.
26.
27.
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Regeringens proposition 2000/01:1, Budgetpropositionen för 2001.
Regeringens proposition 2000/01:3, Forskning och förnyelse.
Regeringens proposition 2001/02:2, FoU och samverkan i innovationssystemet.
Regeringens proposition 2001/02:4, En politik för tillväxt och livskraft i hela landet.

Uppdragsutbildning – ett verktyg för det livslånga lärandet

I propositionen Den öppna högskolan28, som kommer riksdagsåret 2001/02,
behandlas uppdragsutbildning. Regeringen ansåg att uppdragsutbildning ska
vara ett instrument för det livslånga lärandet och 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 att uppdragsutbildningen bli tydligare i förhållande till den ordinarie grundutbildningen.
Nytt återrapporteringskrav

Som nämnts återspeglas skrivningar om samverkan i olika propositioner i
universitetens och högskolornas regleringsbrev. I regleringsbreven ställs det
dessutom krav på återrapportering. 29
I regleringsbrevet för 1998 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 2001 finns kravet att lärosätet ska redovisa vilka
åtgärder som har vidtagits med anledning av strategi och handlingsprogram
i de två verksamhetsgrenarna forskning och forskarutbildning respektive
grundutbildning. Utgångspunkt ska vara strategidokumenten och handlingsplanerna för samverkan. Dessutom ska lärosätet redovisa hur strategierna och
handlingsprogrammen följs upp. Till det kan läggas att universiteten och högskolorna sedan tidigare har redovisat 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 forskning och forskarutbildning respektive grundläggande högskoleutbildning. Dessutom ska lärosätena redovisa hur aktiviteterna
följs upp och utvärderas. Av samma regleringsbrev framgår att universiteten
och högskolorna bör medverka i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen.
Regeringen bedömer lärosätenas insatser

I budgetpropositionen för 200530 redovisade regeringen sin bedömning av lärosätenas särskilda redovisning av samverkansuppgiften som de gjorde i samband med årsredovisningen för 2004. Den övergripande slutsatsen var att universiteten och högskolorna har utvecklat samverkansuppgiften avsevärt sedan
den infördes i högskolelagen. Vid bedömningen av samverkansuppgiften som
ett strategiskt mål för utbildningen menade regeringen att lärosätena tagit flera
28. Regeringens proposition 2001/02:15, Den öppna högskolan.
29. Här behandlas regeringens regleringsbrev för budgetåren 1998–2003 avseende universitet
och högskolor m.m.
30. Regeringens proposition 2004/05:1, Budgetpropositionen för 2005.
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initiativ för att utveckla ”företagarandan”, men att helhetsbeskrivningar saknas. Det gäller exempelvis i fråga om verksamhet och utvärdering av kvalitet,
inriktning och resultat.
Forskningspolitiska propositionen 2005 – fokus på tillväxt

I den forskningspolitiska propositionen från 2005 – Forskning för ett bättre
liv31 – var en utgångspunkt för politiken att de nya, kunskapsintensiva branscherna är i stort behov av ny kunskap för att kunna växa. Regeringen menade
att särskilt de mindre företagens utveckling skulle prioriteras, bl.a. för att de
på ett bättre sätt skulle kunna ta del av lärosätenas och forskningsinstitutens
verksamhet. I övrigt fastslog regeringen att staten har ett intresse av att stödja
forskning som utgår från olika samhällssektorers behov. Samverkansuppgiften
beskrivs också kunna ge förutsättningar för en regional utveckling, men en
förutsättning är att den akademiska integriteten inte äventyras. Regeringen
skrev också att instituten borde stärkas för att utgöra en länk mellan lärosäten
och näringsliv. På samma sätt tänkte regeringen att externfinansierad forskarutbildning skulle ge näringslivet och den offentliga förvaltningen en starkare
koppling till utbildningarna.
I propositionen står att kunskapsöverföringen från lärosätena till näringslivet och kommersialiseringen av forskningsresultat bör öka. Regeringen föreslog därför flera åtgärder med syfte att utveckla strukturer för kommersialisering och för att stärka lärosätenas bidrag till kunskaps- och innovationssystem.
En av dessa åtgärder var att lärosäten med medicinskt, tekniskt eller naturvetenskapligt vetenskapsområde skulle ta fram handlingsplaner för kommersialisering och tekniköverföring. En annan var att se över holdingbolagsstrukturen, och regeringen utlovade även dessa bolag ytterligare resurser.
Slutligen kan nämnas att det i propositionen står att lärosätena ansvarar
för att göra forskningsresultat användbara för ”avnämarna” och att forskning
behövs som beslutsunderlag för en rad politikområden.
Regeringen ville utveckla samverkansuppgiften ytterligare

Av budgetpropositionen för 200632 framgår att regeringen ska ”fortsätta överväga hur lärosätenas uppgift att i sin forskning och utbildning samverka med
det omgivande samhället kan stärkas och utvecklas samt se över hur rapporteringen till riksdagen sker i detta avseende.” Ställningstagandet bygger
på rekommendationer från bl.a. Högskoleverkets utvärdering av samverkansuppgiften.
När det gäller verksamheten vid lärosätena var det särskilt uppdragsutbildningen som regeringen nämnde. Den ska fortsatt erbjudas och marknadsföras
av lärosätena.

31. Regeringens proposition 2004/05:80, Forskning för ett bättre liv.
32. Regeringens proposition 2005/06:01, Budgetpropositionen för 2006.
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En ny regering efterfrågar kommersialisering och regionalisering

I budgetpropositionen för 200733 angav en ny regering politikens inriktning
inom området. Man menade att lärosätena i högre grad än tidigare borde vara
”aktiva medspelare i den regionala utvecklingen”. Regeringens analys av lärosätenas samverkan med det omgivande samhället handlar om kommersialisering av forskning. Det framgår dels att Sverige måste bli bättre på att omsätta
högkvalitativ forskning och patent i nya kunskapsintensiva företag, dels att
universitetens och högskolornas drivkrafter för kommersialisering måste förbättras.
Lärosätenas regionala engagemang förtydligades i regleringsbrev för 200734,
och skulle återrapporteras i samband med årsredovisningen för samma år. Av
regleringsbrevet framgår att universiteten och högskolorna utifrån sina respektive ansvars- och kompetensområden bör bidra till genomförandet av den
nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–1335 och dess prioriteringar. Det ställs också krav på att lärosätet
ska samverka med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet,
t.ex. länsstyrelse eller regionförbund.
Lärosätena har lämnat en särskild redovisning av sin samverkan med det
omgivande samhället i samband med årsredovisningen för 2007 (se ovan).
Nästa redovisning ska ske år 2011.
Sekretesslagstiftning underlättar samverkan

Genom en särskild proposition förändrades sekretesslagstiftningen för forskningssamverkan36. Syftet var att underlätta dels samverkan mellan lärosäten
och det omgivande samhället, dels möjligheterna att patentera högskoleuppfinningar.
Prioritering av kommersialisering av forskningsresultat

I budgetpropositionen för 200837 skrev regeringen att den prioriterar kommersialisering av forskningsresultat eftersom det stärker företagandet och tillväxten. Man menade också att holdingbolagen har en viktig roll i detta.
En forsknings- och innovations(?)politisk proposition på gång

Regeringen har annonserat en forsknings- och innovationspolitisk proposition38. Som underlag för propositionen finns ett omfattande utredningsmaterial och remissförfarande. Bland genomförda utredningar med bäring på
33. Regeringens proposition 2006/07:01, Budgetpropositionen för 2007.
34. Regeringen, Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende universitet och högskolor m.m.
35 Regeringen (2006), En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning 2007–2013.
36. Regeringens proposition 2006/07:91, Sekretess vid forskningssamverkan.
37. Regeringens proposition 2007/08:01, Budgetpropositionen för 2008.
38. Regeringen har aviserat att den kommande propositionen för första gången kommer att vara
en forsknings- och innovationspolitisk proposition.
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samverkansuppgiften finns en utredning om lärarundantaget, en översyn av
holdingbolagsstrukturen, förslag till handlingsplan för institutssektorn, utredningar om resursfördelning, en utredning om befattningsstrukturen samt en
utvärdering av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering. Dessutom har universiteten och högskolorna kommit in med handlingsplaner
för kommersialisering, utbildnings- och forskningsstrategier samt redovisat
utvecklingen av sitt samverkansarbete i samband med årsredovisningen för
2007. Till det kan läggas att den s.k. frihetsutredningen redovisar sitt betänkande under hösten 2008 och att Innovationsbron AB ska lämna förslag om
eventuell bolagsbildning för att hantera licensierings- och patentfrågor för
forskning vid universitet och högskolor. 39

Flera aktörer stödjer universiteten och högskolorna
Det finns flera offentliga aktörer som har i uppdrag att bidra till utvecklingen
av universitetens och högskolornas samverkansarbete. Medel tilldelas från
myndigheter under både utbildnings- och näringsdepartementen. Dessutom
kan lärosätena få resurser från olika stiftelser, i huvudsak de som bildats av
medel från löntagarfonderna. Alla aktörer följer också upp universitetens och
högskolornas samverkansarbete. Några av initiativen beskrivs nedan.
KK-stiftelsen och Nutek gjorde satsningar på 1990-talet

Under 1990-talet bildades nya forskningsstiftelser. Ett av syftena var att
utveckla samverkan mellan lärosätena och näringslivet. Till de viktigaste hör
KK-stiftelsen och Mistra. Exempelvis drev KK-stiftelsen och Näringslivs- och
teknikutvecklingsverket (Nutek) ett program för att utveckla samverkan mellan 19 yngre högskolor samt små och medelstora företag under åren 1998–2002.
Det fanns även andra medfinansiärer, t.ex. den Europeiska unionen (EU).
KK-stiftelsen är aktiv på området genom att finansiera samverkan mellan
de yngre högskolorna och näringslivet. Exempelvis handlade en av utlysningarna 2007 om samverkan med näringslivet för masterutbildningar. Nutek har
däremot betydligt färre uppgifter efter det att Vinnova bildades år 2001 (se
nedan). Program som Nutek driver idag riktar sig mot akademiskt entreprenörskap. Ett program – Nationella entreprenörskapsprogrammet – syftar till
att utveckla studenters entreprenöriella förmåga. Man har också finansierat
39. Se Utredningen om rätten till resultaten av högskoleforskningen (UHFOR-utredningen),
Nyttiggörande av högskoleuppfinningar. (SOU 2005:95); Peter Nygårds (2006), Åtgärder för
en effektivare holdingbolagsstruktur. (U2006/8271/UH); Handlingsplan för en ny institutssektor (2007). (Ds 2007:39); Utredning om resurstilldelningssystemet för högskolans grundutbildning, delbetänkandet Ett utvecklat resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning.
(SOU 2005:48); Fortsatt utredning om resurstilldelning och övrig styrning avseende forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor inklusive Sveriges lantbruksuniversitet, Resurser för kvalitet. (SOU 2007:81); Befattningsutredningen, Karriär för kvalitet.
(SOU 2007:98); Kommittédirektiv (2007:158), Utredningen om ökad frihet för universitet och
högskolor; Regeringens pressmeddelande 15 november 2007 om stärkt möjlighet till kommersialisering av forskning samt Utredningen om utvärdering av myndighetsorganisationen
för forskningsfinansiering, Forskningsfinansiering – kvalitet och relevans. (SOU 2008:30).
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undersökningar om lärarnas samverkansarbete och inställning till samverkan40.
Ny organisation för forskningsfinansiering i början av 2000-talet

En ny organisation för forskningsfinansiering inrättades år 2001. Syftet var
bl.a. att möjliggöra mer tvärvetenskapliga satsningar samt att fokusera på innovationssystemet och behovsmotiverad forskning.
Vinnova är en av de nya finansiärerna. Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att utveckla innovationssystem och finansiera behovsmotiverad forskning. Verksamheten är inriktad mot aktörer inom naturvetenskap,
teknik och medicin, däribland lärosäten med motsvarande vetenskapsområden. Bland de pågående satsningarna för att stödja kunskapsöverföring mellan högskolorna och näringslivet kan nämnas Nyckelaktörsprogrammet, Vinn
Excellence Center och Vinnväxt. Alla medel tilldelas i konkurrens utifrån
ansökningar.
Nyckelaktörsprogrammet handlar om att utveckla kompetens och metoder
hos de viktigaste aktörerna i innovationssystemet, däribland universiteten och
högskolorna. Programmet är den första satsningen från Vinnova som syftar
till att förbättra högskolornas stödstruktur för samverkan. Tidigare har verksamheten riktad till universiteten och högskolorna handlat om direkt FoUsamverkan med näringslivet.
Vinn Excellence Center är en fortsättning på de kompetenscenter som funnits vid flera universitet och högskolor sedan mitten av 1990-talet. Liksom för
dessa är syftet att stärka länkarna mellan näringsliv, offentlig sektor och högskolorna inom vissa områden.
Syftet med Vinnväxt är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att
utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom särskilda områden.
Forskningsråden som inrättades var Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för
arbetsliv och socialvetenskap (FAS) samt Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande (Formas).
Vetenskapsrådet har enligt sin instruktion bl.a. ett nationellt ansvar för
övergripande information om forskning och forskningsresultat. Denna uppgift kompletterar lärosätenas ansvar för forskningsinformation. Den strategi
Vetenskapsrådet valt för sitt arbete är att samverka med lärosätena och andra
aktörer inom området. Ett exempel är den nationella medietjänsten Expertsvar som syftar till att underlätta kontakter mellan forskare och journalister,
ett annat är portalen Forskning.se. Ett annat projekt syftar till att underlätta
kontakter mellan forskare och politiker.
Flera forskningsfinansiärer ställer krav på kommunikationsstrategier vid
utlysningar av forskningsmedel och exempelvis FAS och SSF stödjer också
forskarna i implementeringen av dessa.
40. Clas Wahlbin och Caroline Wigren (2007), Samverkan i det akademiska vardagslivet.
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Innovationsbron AB bildades av Teknikbrostiftelserna. Syftet med verksamheten är att hålla samman den statliga finansieringen av projekt i tidiga
skeden. Verksamheten är inriktad mot att stödja inkubatorer och att erbjuda
s.k. såddfinansiering (finansiering av företag i mycket tidiga skeden).
Föreningen Vetenskap och allmänhet kan också nämnas. Den finansieras till stor del med offentliga medel och ska främja dialogen mellan forskare
och allmänhet, t.ex. gör man årliga undersökningar av allmänhetens syn på
forskning.
Holdingbolagen har vuxit till 14 stycken, och för att utveckla deras verksamhet har regeringen nyligen gett bolagen ytterligare resurser. Dessutom har
regeringen gjort en översyn av holdingbolagsstrukturen41.

Internationell påverkan
De svenska universiteten verkar i en allt mer globaliserad värld. Det som sker
inom EU (Europeiska unionen) och genom Bolognaprocessen påverkar förutsättningarna för de svenska universitetens och högskolornas samverkansarbete.
Lissabonstrategin vägleder EUs satsningar

Sedan år 2000 har EU en gemensam tillväxtstrategi i Lissabonstrategin. Målet
är att EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi och uppnå full
sysselsättning före år 2010. I strategin har forsknings- och utvecklingspolitik
en central plats och forskningsfrågor är ett gemensamt område för EUs medlemsstater42. I strategin har de svenska universiteten och högskolorna en viktigare roll att spela än lärosäten i många andra länder. Detta beror på att den
svenska institutsektorn är förhållandevis liten då nästan all offentligt finansierad forskning och utveckling (FoU) bedrivs på universiteten och högskolorna.
EU bedriver sin politik genom att FoU-verksamhet vid exempelvis lärosäten
får medfinansiering från strukturfonderna, sjunde ramprogrammet eller programmet för konkurrenskraft och innovation. Strukturfondsmedel ska bl.a.
stimulera den regionala samverkan i de områden som omfattas av programmen, och det sjunde ramprogrammet (2007–2013) ska komplettera nationella
insatser inom FoU. Den största delen av budgeten inom ramprogrammet kommer att gå till behovsmotiverad forskning och samarbeten mellan företag och
forskningsinstitutioner. Det görs också satsningar på det särskilda programområdet Science in Society. Syftet är att skapa ett större engagemang hos allmänheten för forskningsfrågor och att öka kommunikationen mellan forskare,
beslutsfattare, medier och allmänhet.

41. Nygårds (2006).
42. ERA (European Research Area) är namnet på det europeiska området för forskningsverksamhet.
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En aktuell fråga för ministerrådet är att modernisera universiteten och högskolorna för att dessa i större utsträckning ska bidra tillväxtmålet. Slutligen
kan nämnas att ett europeiskt tekniskt institut kommer att inrättas år 2009.
Målet är koppla samman utbildning, forskning och innovation inom ett antal
prioriterade områden.
I Bolognaprocessen är anställningsbarhet ett övergripande mål

Bolognaprocessen ska skapa ett gemensamt europeiskt område för högre
utbildning till år 2010. I Bolognadeklarationen betonas studenternas anställningsbarhet efter avslutad utbildning.
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Samverkan – ett förhållningssätt
med tre komponenter
I detta kapitel undersöker vi hur lärosätena upplever nyttan av en tredelad
samverkansuppgift enligt figur 2, hur definitionen av samverkansuppgiften
skulle kunna modifieras samt i vilken utsträckning samverkansuppgiften är
ett förhållningssätt, väl integrerad i forskning och utbildning.43
Figur 2. Universitetens och högskolornas samverkan med det omgivande samhället.

PROCESSER:

INTRESSENTER:

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

Allmänhet

1. Profilering, rekrytering,
folkbildning/forskningskommunikation

Näringsliv

UPPDRAGSGIVARE:
Medborgarna

Regering och
riksdag

Utbildar och
forskar:
Universitet
och högskolor

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

Figuren illustrerar att 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. 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.Vinnova, KK-stiftelsen, de holdingbolag som är knutna till olika lärosäten samt EU. Se även bilaga 1.

Våra reflektioner
Figur 2 är en bildmodell av hur vi ser på samverkansuppgiften. Det finns flera
andra som har tagit fram liknande bildmodeller, t.ex. Vinnova och Karlstads
universitet.
Mot bakgrund av enkätsvaren vill vi revidera bilden på två punkter. Den
första är att tydligare ange ledningsfunktionen på lärosätena, som vi menar
är central för samverkansuppgiftens genomförande. Den andra är att proces43. I det här kapitlet analyserar vi och redovisar en sammanställning av lärosätenas svar på frågorna 1–3. Frågornas fullständiga formulering finns i bilaga 2.
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serna, eller samverkansformerna, går i varandra mer än vad modellen visar.
Vi kommer därför i det följande att använda begreppet samverkansuppgiftens
tre komponenter i stället för de mer särskiljande ”indelning” eller ”delar”. Våra
övriga reflektioner redovisar vi nedan.
Indelningen av samverkansuppgiften har varit till nytta

Kritiken från lärosätena handlar främst om att processerna, eller samverkansformerna, går i varandra mer än vad modellen visar. En grupp lärosäten som
inte alls känner igen sig är de konstnärliga. Kanske är deras samverkansuppgift
annorlunda än för övriga lärosäten.
Det är glädjande att indelningen av samverkansuppgiften har varit till nytta
för så många universitet och högskolor. En nyttoaspekt är den pedagogiska.
Man har fått ett gemensamt språk som har underlättat diskussionen om samverkansuppgiften. En annan är den organisatoriska aspekten, eftersom några
lärosäten har använt definitionen för att utforma sin samverkansorganisation.
En tredje är att indelningen kan vara till hjälp om man vill mäta lärosätenas
samverkan med det omgivande samhället, t.ex. om man i framtiden kommer
att tilldela lärosätena resurser utifrån hur väl de samverkar med det omgivande
samhället.
Indelningen synliggör att samverkansuppgiften även handlar om forskningskommunikation i bemärkelsen folkbildning, något som tidigare inte
var självklart för alla universitet och högskolor. I linje med detta ser allt fler
lärosäten numera allmänheten som en viktig intressent.
Ett förhållningssätt, väl integrerat i forskning och utbildning

Samverkan är i stor utsträckning ett förhållningssätt, som är integrerat i forskning och utbildning. Det gäller främst de lärosäten som har mycket tillämpad
forskning och yrkesutbildningar. Att utveckla sitt samverkansarbete är en process som tar tid. Samverkan har under lång tid varit något ”vid sidan av”, men
går entydigt i riktning mot en integrering.
Hinder mot en ytterligare integrering finns nästan uteslutande i högskolans
strukturella system. För att man ska komma längre menar vi att såväl meriteringssystemet som hur resurser tilldelas måste förändras (se kapitlen Förutsättningar för samverkan samt Avslutande reflektioner och övergripande rekommendationer). Det handlar om att tillgodose behovet av drivkrafter för såväl
lärosätena som de anställda till att samverka med det omgivande samhället i
forskning och utbildning.
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Sammanställning av enkätsvar
I detta avsnitt redovisar vi en sammanställning över lärosätenas svar på frågorna 1–3 44.
Nyttan av en tredelad samverkansuppgift

En tredelning av samverkansuppgiften enligt figur 2 var en av bedömargruppens viktigaste iakttagelser vid den tidigare granskningen. Vi frågade därför
om lärosätena haft någon nytta av indelningen.
Indelningen underlättar kommunikationen

Nästan alla universitet och högskolor har besvarat frågan. En majoritet av
dem anser att indelningen strukturerar och underlättar kommunikationen om
samverkansuppgiften internt, med andra lärosäten och med det omgivande
samhället. Flera nämner att uppgiften forskningskommunikation för folkbildning har förtydligats till följd av indelningen. Svaret från Högskolan i Gävle
illustrerar ovanstående förhållanden:
”Indelningen, som i huvudsak låg till grund för och var styrande för kvalitetsgranskningen, har stimulerat diskussioner inom lärosätet och mellan högskolan och det omgivande samhället; om samverkans roll, betydelse och innebörd.
Den har därmed bidragit till att åskådliggöra samverkansuppgiftens mångbottnade innehåll och initierat diskussioner kring möjligheter och brister inom
hela utbildnings- och forskningsområdet. Det gäller inte minst demokrati- och
folkbildningsaspekten som fick ny näring genom den gjorda indelningen och
fick allmänheten att framträda som en viktig målgrupp. Indelningen kan också
sägas ha ökat förståelsen, både internt och externt, för att samverkan inte bara
är teknik och näringsliv utan berör all verksamhet på lärosätet.”

Vid några lärosäten, t.ex. Göteborgs universitet, Högskolan på Gotland och
Högskolan Väst, har indelningen fått konkret genomslag då man har organiserat sitt samverkansarbete utifrån den. Göteborgs universitet skriver:
”Indelningen definierade för första gången samverkansuppgiften. De olika processerna blir tydliga för såväl högskola som intressent, med klart formulerade
mål. Vid Göteborgs universitet är till exempel ett av prorektorernas uppdrag
definierade utifrån dessa processer. Detsamma gäller för den nyligen inrättade samverkansberedningen som leds av prorektor och har representanter från
samtliga fakulteter samt studentrepresentanter. Vidare är den universitetsgemensamma avdelningen Externa relationer i huvudsak organiserad utifrån de
olika processerna, vilket har skapat såväl en tydlighet internt och externt som
en professionalisering av arbetet. Samtidigt har den gränsöverskridande samverkan mellan de olika processerna kunnat bibehållas. Eftersom samverkansuppgiften oftast upplevs som diffus och omfattande, har indelningen också
44. Som framgår av tidigare fotnot finns frågornas fullständiga formulering i bilaga 2.
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använts i ett pedagogiskt syfte. En styrka i målformuleringarna är att de uppfattas vara angelägna för både högskolan och intressenterna.”

Det är framför allt de sju konstnärliga högskolorna som menar att indelningen
inte varit till någon nytta, eller snarare saknar relevans för verksamheten.
Några lärosäten pekar på att det finns en fara med att särskilt dela in samverkansuppgiften. Exempelvis menar SLU att det kan ge intrycket av att samverkansuppgiften är separerad från forskning och utbildning.
Förslag till modifiering

I enkäten ställde vi frågan om, och i så fall hur, lärosätena skulle vilja modifiera indelningen (se figur 2).
Flera nöjda, men även förslag till förändringar

Nästan alla universitet och högskolor har besvarat frågan om att eventuellt
modifiera indelningen. Flera är nöjda, medan andra har förslag till förändringar. En uppfattning som några delar, t.ex. Växjö universitet, Chalmers
tekniska högskola (Chalmers), Högskolan i Kalmar och Södertörns högskola,
är att helheten kan gå förlorad med uppdelningen. I detta ligger också att
processerna, eller samverkansformerna, går i varandra i större utsträckning
än vad figuren visar.
Några andra lärosäten menar att indelningen är alltför snäv och inte tar
hänsyn till hela bredden i uppgiften. Exempelvis anser Stockholms universitet
att samverkan för forskning är ett eget område då det konkreta arbetet organiseras och finansieras annorlunda än kommersialiseringsaktiviteter. Andra
saknar det internationella perspektivet. Exempelvis skriver Mälardalens högskola:
”I anslutning till Bologna processen kommer anställningsbarhet, ’transferable
skills’ och arbetsintegrerat lärande att fokuseras ytterligare. För Mälardalens
högskola är anställningsbarheten en strategi. Figur /-en/ borde ha fler intressenter, studenter och doktorander vara nämnda eftersom det är deras anställningsbarhet det handlar om och den förutsätter en samverkansprocess under
hela utbildningstiden (process 3 utvecklas och utvidgas). Intressenter i processen vad gäller samverkan är ju i högsta grad politisk och inte bara nationell,
det är ett bilateralt intresse via Bolognaprocessen och det är ett transnationellt
intresse via EU och Lissabonstrategin. Dessa aspekter skulle kunna integreras
i figur /-en./ Målet ’bättre utbildning’ kan vidareutvecklas och bör specificeras
i vilka avseenden utifrån de kriterier som finns i beskrivna i Bolognaprocessen,
då de är starkt kopplade till samverkan.”

Göteborgs universitet kommenterar definitionen av den samverkan som sker
med målet demokratiutveckling. Lärosätet menar att man måste tydligt skilja
mellan informationsverksamhet som sker med syfte att stärka den egna organi-
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sationen och sådan som har ett demokratisyfte. När det gäller det förra handlar det om informationsverksamhet för att rekrytera fler studenter och profilera
lärosätet. Ifråga om det senare står lärosätets samhällsansvar i fokus.
Samverkan som förhållningssätt

En slutsats från den tidigare granskningen är att det inte längre är relevant
att tala om en ”tredje uppgift”. I stället framträdde samverkan som ett förhållningssätt, väl integrerat i forskning och utbildning. Mot den bakgrunden
ställde vi frågan om hur det förhåller sig idag. Vi ville också att de lärosäten
som bedömer att samverkan inte är integrerat i forskning och utbildning på
det egna lärosätet skulle ange orsakerna till det.
Ett förhållningssätt och väl integrerad i forskning och utbildning

I stort sett samtliga lärosäten har svarat på frågan. Nästan alla anser att samverkan i stor utsträckning är ett förhållningssätt, väl integrerad i forskning
och utbildning. Några få lärosäten är osäkra på om det är så vid det egna
lärosätet. En majoritet av lärosätena problematiserar sina svar och lämnar förslag på åtgärder som ytterligare skulle kunna integrera samverkansuppgiften
i verksamheten.
De konstnärliga högskolorna menar att samverkan som förhållningssätt är
väl integrerat i verksamheten, även om man inte bedriver forskning i traditionell mening.
För lärosäten med nära koppling till särskilda sektorer, t.ex. Karolinska
institutet (KI), Luleå tekniska universitet och Chalmers, är det tydligt att det
är genom att samverka med det omgivande samhället som man bedriver forskning och utbildning. Chalmers skriver:
”I institutionsråd och i programråd ingår externa ledamöter. I grundutbildningen förekommer näringslivskontakter i form av bl.a. mentorprogram, gästföreläsningar, praktikperioder, projekt, entreprenörskolan och inte minst examensarbeten. Sedan 2004 har Chalmers Careers Service utvecklats och utökat
sin verksamhet. Arbetet för att samordna och utveckla arbetslivsintegrerat
lärande i utbildningen kommer att intensifieras under den närmaste tiden.
Den nya examensordningen med lärandemål har resulterat i ett arbete inom
Chalmers med att förtydliga målen för civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningarna och kommer att kunna användas som ett av instrumenten i
dialoger mellan högskola och avnämare.
I forskarutbildningen är näringslivskontakterna frekventa genom externfinansierade forskningsprojekt. Industridoktoranderna bidrar också till integrering.
Antalet personer som någon gång under hösten 2006 haft finansiering som
industridoktorand uppgick till 166. Detta kan jämföras med de 659 personer
som under samma period finansierades via Chalmers doktorandtjänster. Ett
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arbete pågår med att skapa mentorsprogram i första hand för de doktorander
som inte har naturliga näringslivskontakter i sin forskarutbildning.
För forskningens del kan omfattningen av samverkan belysas av den höga
andel av forskningsmedlen som kommer från bidrag, uppdrag etc. Cirka 70
procent av vår forskning och forskarutbildning finansieras med externa medel
/…/. Institutionsledningarna börjar alltmer se möjligheterna att utveckla verksamheten mer i samverkan med industri, region, andra högskolor/universitet
etc. för att skapa långsiktighet och styrka för institutionens forskning och
utbildning. Chalmers deltar i ett stort antal organisationer för näringslivssamverkan.”

Bl.a. Högskolan i Skövde och Högskolan i Kalmar menar att det finns stora
skillnader inom en högskola. Den sistnämnda uttrycker att samverkan är väl
integrerad i vissa s.k. professionsutbildningar och inom utbildningar i ekonomi och teknik. Dessa har antingen tydliga avnämare eller partnerskap med
näringslivet och mentorprogram. I lärosätets utbildningar inom humaniora
och övrig samhällsvetenskap förekommer vissa samhällskontakter. Däremot
saknar vissa utbildningar inom naturvetenskap en omedelbar koppling till
samverkansarbetet.
Få har undersökt

Högskolan i Jönköping är en av få som redovisar egna undersökningar om
samverkan som förhållningssätt. Det är i den återkommande s.k. Studentbussen som högskolan ställer frågan om det i utbildningen funnits inslag av
samverkan med yrkeslivet i utbildningen.
Incitament efterfrågas

Flera lärosäten menar att incitamenten för såväl lärosätena som enskilda lärare
och forskare måste bli bättre för att samverkan ska bli än mer etablerad som
förhållningssätt i forskning och utbildning. Det handlar främst om att den
akademiska meriteringen måste beakta samverkan i större utsträckning och
att ytterligare resurser behöver tillskjutas direkt till lärosätena.
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Förutsättningar för samverkan
I det här kapitlet undersöker vi utvecklingen för de aspekter som vi menar
anger förutsättningarna för ett väl fungerande samverkansarbete. Det handlar
om meritvärdering, lärosätessamarbeten och arbetsdelning, den akademiska
integriteten samt lärosätenas interna organisation för samverkansuppgiften.45

Våra reflektioner
Ett lärosätes ålder, regionala tillhörighet, vilka utbildningar man ger och den
forskning man bedriver påverkar lärosätets möjligheter till ett väl fungerande
samverkansarbete. Dessa förutsättningar kompletteras av de förutsättningar
som lärosätena själva kan styra över, som vi undersöker här. Vi menar att nästan alla dessa områden behöver ägnas större intresse av lärosätesledningarna
för att samverkansarbetet ska kunna utvecklas ytterligare. Våra övriga reflektioner redovisar vi nedan.
Samverkansmeriter är viktiga i teorin, men inte i praktiken

I utvärderingen 2004 trodde bedömargruppen att utvecklingen för samverkansmeriter skulle följa den som gällde för pedagogisk meritering, dvs. att det
efter en tids tveksamhet skulle finnas en acceptans för sådana meriter. Detta
har inte skett. Samverkansmeriter verkar endast ha gett avtryck i anställningsordningar, men inte fått genomslag i enskilda anställnings- och befordringsärenden. Exempelvis efterfrågade vi konkreta exempel på genomförda förändringar, något som vi endast har fått från några få lärosäten.
Att samverkan verkar ha svårt att få genomslag i anställnings- och
befordringsärenden – trots att det nationella regelverket ger den möjligheten46
– tillskriver vi samma förklaring som 2004. Nämligen att samverkan inte har
tillräcklig legitimitet hos lärosätenas ledningar och kollegiet. Wahlbins och
Wigrens lärar- och forskarundersökning ger stöd för denna tolkning47. De
menar att de yngre, som måste meritera sig för framtiden, inte ser samverkansmeriter som särskilt användbara i en akademisk karriär och därför prioriterar
samverkansarbetet lägre än annat.
Vi har förståelse för att det tar tid att förändra synsätt och prioriteringar
inom högskolan. För att samverkan ska bli ännu mer etablerat är det nödvändigt att lärosätesledningar och aktörer utanför högskolan tar initiativ tas för

45. I det här kapitlet analyserar vi och redovisar en sammanställning av lärosätenas svar på frågorna 4–7 samt de synpunkter som kom fram på hearingen. Frågornas fullständiga formulering återfinns i bilaga 2 och hearingen beskrivs i kapitlet Bakgrund och arbetsprocess.
46. 4 kap. 13 § och 15 § högskoleförordningen (1993:100).
47. Wahlbin och Wigren (2007).
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att ytterligare öka samverkansuppgiftens legitimitet. Ett sätt är genom lönesättning, något som skett vid några universitet och högskolor.
Samarbete lättare än arbetsdelning

Det är mycket positivt att nästan alla lärosäten har utvecklat sitt samarbete48
med andra svenska universitet och högskolor för att utveckla samverkansarbetet. Det är tydligt att samarbete inom ett område leder till ytterligare samarbeten inom en rad områden. Det finns däremot fortfarande endast få exempel
på arbetsdelning mellan lärosäten. Denna utveckling är inte förvånande, eftersom en arbetsdelning medför att verksamhet läggs ner på ett lärosäte. Sådana
beslut är alltid svåra att genomföra. Inte minst för att en konsekvens ofta blir
att enskilda personer får byta arbetsuppgifter.
Det kan vara svårt att övervinna hinder för arbetsdelning med tanke på de
kollegiala beslutsstrukturer som idag finns i högskolan. En ökad arbetsdelning
och därmed bättre användning av resurserna och förhoppningsvis en bättre
kvalitet i verksamheterna kräver därför externt stöd, t.ex. ytterligare anslag.
En annan utvecklingstrend är internationaliseringen av lärosätessamarbeten. Sedan 2004 har flera nya internationella samarbeten initierats, och när
det gäller framtidsplaner är det ofta med lärosäten utanför Sverige som man
vill utveckla sitt samverkansarbete.
Involvera studenterna i diskussionerna om akademisk integritet

Det finns en större medvetenhet idag än 2004 om att öppenhet genom samverkan måste balanseras mot den akademiska integriteten. Det är ändå svårt
att få en entydig bild av vad som ligger bakom förändringen. Lärosätena har
redovisat överväganden som har att göra med mognad och insikt. Till den
bilden vill vi lägga de initiativ som tagits av bl.a. Vetenskapsrådet för att sätta
fokus på frågan. Rådet har exempelvis arrangerat en konferens om etiska perspektiv på kommersialisering av forskning.
Vi har inte haft möjlighet att gå ner på djupet i den här frågan utan nöjer
oss med att konstatera att utvecklingen går i rätt riktning på universiteten och
högskolorna. Dessutom har andra aktörer – såväl nationella som internationella – skapat plattformar för diskussion.
Studenterna måste involveras i diskussioner om akademisk integritet. De
ställs inför liknande frågeställningar som de anställda i sin praktik eller vid
examensarbeten i samverkan med ett företag. Några lärosäten har redan involverat studenterna. Det hoppas vi att flera gör i framtiden.

48. Vi skiljer på samarbeten och arbetsdelning. Det är dock en glidande övergång mellan dessa
båda begrepp. Allt samarbete kan ju sägas innehålla ett visst mått av arbetsdelning.
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Organisationen måste stödja ett integrerat förhållningssätt

Samverkansarbetet organiseras olika vid landets universitet och högskolor.
Det finns inte någon standardmodell, och vi tycker inte heller att en sådan
bör eftersträvas.
Organisationen är inget mål i sig, utan den ska stötta lärosätets samverkansstrategi och styras av målsättningar. Exempelvis bör de lärosäten som
har synsättet att samverkansuppgiftens komponenter hänger ihop och stödjer
varandra låta detta få återverkningar på sättet att organisera sig. På samma
sätt bör organisationen spegla det allt vanligare betraktelsesättet att samverkan är ett förhållningssätt och integrerad i forskning och utbildning. Oavsett
strategi och målsättningar är ledningens engagemang i och tydlighet vad gäller målsättningar för samverkansuppgiften en förutsättning för allt samverkansarbete.
Sedan utvärderingen 2004 har många lärosäten förändrat sin organisation
för samverkansarbetet. Det är främst stödet till forskares, lärares och studenters kommersialisering av forskningsresultat och affärsidéer som har förstärkts
de senaste åren. En trend är att man samordnat sig i större enheter som ska
täcka in flera komponenter av samverkansuppgiften.
Den drivande kraften bakom en förändrad organisation kan läsas professionalisering. Det finns en ökad medvetenhet om att forskare och lärare behöver
stöd av särskilda kompetenser för på bästa sätt kunna samverka i forskning
och utbildning. I detta professionaliseringssträvande saknar vi tankar om vilken organisation som på bästa sätt stöttar en alltmer internationell samverkansuppgift.
Några lärosäten ska utvärdera sina nya organisationer. Detta vill vi se hos
fler. Vi hoppas också på ett ökat erfarenhetsutbyte i dessa organiseringsfrågor
mellan lärosäten som liknar varandra.

Sammanställning av enkätsvar
I detta avsnitt redovisar vi en sammanställning över lärosätenas svar på frågorna 4–7 samt de synpunkter som kom fram på hearingen49.
Meritvärdering av samverkansarbete

Bedömargruppen rekommenderade universiteten och högskolorna att uppvärdera samverkansmeriter vid meritvärdering. Bakgrunden till rekommendationerna är att samverkansarbetet inte var meriterande för en akademisk karriär.
Därför ställde vi frågor om hur samverkansmeriter värderades 2004, hur de
värderas idag, vad som ligger bakom en eventuell förändring samt framtidsplanerna inom området.

49. Som framgår av tidigare fotnot finns frågornas fullständiga formulering i bilaga 2 och hearingen beskrivs i kapitlet Bakgrund och arbetsprocess.
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Ungefär hälften har uppvärderat samverkansmeriterna

Alla lärosäten – med något undantag – har besvarat frågan. Ungefär hälften
av dem anger att samverkansmeriterna har uppvärderats sedan 2004. Vid de
flesta har anställningsordningarna reviderats eller så har man skärpt tillämpningen av befintligt regelverk.
Utöver förändringar av anställningsordningen har Kungliga Tekniska högskolan (KTH) infört särskilda befattningar – s.k. affiliated professor och affiliated senior faculty – för relationen till det omgivande samhället. För tillsättning
av tjänster eller befordran finns ett särskilt regelverk med bl.a. berednings- och
beslutsstruktur, och ett tiotal befattningar har inrättats. Som ytterligare markering av meritvärdet har KTH använt personer med erfarenheter utanför
högskolan som sakkunniga i anställningsärenden. Också Chalmers har tagit
flera initiativ för att uppvärdera samverkansmeriter. Exempelvis har lärosätet
minskat antalet anställningskommittéer. Syftet är att forma gemensamma
normer vid rekrytering och befordran som tar hänsyn till samverkansmeriter.
Likaså har samverkansfrågor lyfts fram i beskrivningar av arbetsuppgifterna,
t.ex. likställs patent med vetenskaplig publicering. Som konkret exempel nämner man att förmåga att samverka haft direkt av görande betydelse vid två
professorsrekryteringar. Vid Operahögskolan gäller för alla läraranställningar
att kommunikativ förmåga, nätverk och samverkan med det omgivande samhället betraktas som en merit. Tidigare gällde det enbart vid anställning som
professor. Slutligen kan nämnas att vid Örebro universitet är samverkan med
omvärlden, t.ex. i form kommunikation, en del av den pedagogiska meriteringen vid utnämning av oavlönad docent.
Utöver det som nämns ovan ger universiteten i Stockholm och Växjö konkreta exempel på hur samverkansmeriter värderas i praktiken. Vid Stockholms
universitet uttrycktes det vid en utlysning av en professur att särskild vikt
skulle läggas vid förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att
informera om arbetet med forskning och utveckling. Förutom den utlysningen
– som gällde institutionen för reklam och PR – nämner lärosätet att liknande
skrivningar gjorts vid utlysningar av flera lektorat. Vid Växjö universitet har
två adjunkter prövats och befordrats till lektorer för sina samverkansmeriter.
Värt att notera är att flera av de lärosäten som skriver att läget inte har förändrats sedan den tidigare granskningen menar att de redan då värderade samverkansmeriter högt. I gruppen finns bl.a. KI, Högskolan i Gävle, Högskolan
i Skövde och universiteten i Uppsala, Lund och Karlstad.
Några lärosäten, t.ex. Mälardalens högskola, Mittuniversitetet, Örebro universitet och Högskolan Väst, skriver om incitamenten för lärare och forskare
på ett mer generellt plan. Det är bl.a. genom lönesättning som samverkansarbete kan uppmuntras.
Olika motiv ligger bakom

Få lärosäten anger motiven bakom uppvärderingen av samverkansuppgiften.
Exempelvis visade en lärarundersökning vid Mittuniversitetet att lärarna inte
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uppfattade det som särskilt meriterande att arbeta med samverkansuppgiften.
Gruppen ansåg att sådant arbete inte inverkat på vare sig anställning, lönesättning eller akademisk befordran. Detta medförde att man vid universitetet såg det nödvändigt att uppvärdera samverkansmeriterna för att utveckla
verksamheten.
Växjö universitet ser uppvärdering av samverkansmeriter som ett led i att
utvecklas mot ett öppnare förhållande till omvärlden. Detta gäller såväl forskning som utbildning.
Bakgrunden till förändringen menar Högskolan Väst beror på en ökad
medvetenhet om betydelsen av samverkan som kvalitetsaspekt för utveckling
av utbildning och forskning. Detta har lett till ett större antal samarbeten med
det omgivande samhället och fler personer som arbetar med samverkan.
Några lärosäten, t.ex. Högskolan Dalarna, anger att Högskoleverkets tidigare granskning har spelat in.
De allra flesta bedriver ett utvecklingsarbete

De allra flesta lärosätena beskriver sina framtidsplaner när det gäller meritvärdering av samverkansuppgiften. Ungefär hälften av dem som varken värderade
samverkansmeriterna högt 2004 eller har uppvärderat dem hittills planerar att
göra det. Bland dessa finns universiteten i Umeå, Linköping och Teaterhögskolan.
KI planerar att revidera sin särskilda meritportfölj för samverkansarbete.
Anledningen är att lärosätet bedömer att samverkansuppgiften kommer att bli
allt viktigare i takt med ökad internationalisering och kommersialisering.
Vid två lärosäten där samverkansmeriter nu uppvärderats – Mittuniversitetet och Högskolan Dalarna – finns planer på att följa upp att riktlinjerna
efterlevs.
Samarbete och arbetsdelning

Bedömargruppen rekommenderade lärosätena att samarbeta mer med varandra och arbeta för arbetsdelning. Bakgrunden till rekommendationen är bl.a.
att lärosätessamverkan i strategiska allianser är ett effektivt sätt att tillgodose
det omgivande samhällets ökande krav på samverkan. Därför bad vi lärosätena att beskriva samarbetet med andra lärosäten och arbetsdelningen 2004,
samarbetet och arbetsdelningen idag, vad som ligger bakom en eventuell förändring samt framtidsplanerna inom området.
Utvecklingen avser huvudsakligen samarbeten, inte arbetsdelning

Alla lärosäten har redovisat hur samarbetet med andra lärosäten och arbetsdelningen har utvecklats sedan 2004. Flera av dem redovisar dock enbart samarbete mellan lärosätena i allmänhet utan att ge exempel på sådant som specifikt
handlar om samverkansuppgiften. Här avgränsar vi oss till samarbeten och
arbetsdelning som gäller samverkansuppgiften. Särskilt lärosätessamarbetena
har ökat sedan 2004.
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Universiteten och högskolorna redovisar nästan uteslutande verksamhet
som handlar om samarbeten kring olika utvecklingsprojekt. Man redovisar
främst sådan verksamhet som handlar om samarbeten i kunskaps- och innovationssystemet. Endast några beskriver att man kommit en bit på väg när
det gäller arbetsdelning. Här är ambitionerna inom Akademi Sydost kanske
det enda exemplet. De tre lärosätena som ingår i alliansen, Växjö universitet,
Blekinge tekniska högskola och Högskolan i Kalmar, har nu en gemensam
utvecklingsplan för innovations- och kommersialiseringsfrågorna. Lärosätena
planerar att använda varandras kompetenser för frågorna.
Nedan redovisar vi exempel på hur lärosätena har utvecklat samarbeten
kring olika utvecklingsprojekt. Vi vill poängtera att det är en glidande övergång mellan samarbeten och arbetsdelning – allt samarbete kan ju sägas innehålla ett visst mått av arbetsdelning.
Samarbeten kring flera komponenter i samverkansuppgiften
Samarbetsforumet Penta Plus – där Karlstads universitet, Örebro universitet,
Mälardalens högskola, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle ingår – har
under de senaste åren startat verksamhet som syftar till att utveckla de ingående lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. Bland projekten
finns utveckling av uppdragsverksamhet och alumnverksamhet. Det finns en
överenskommelse mellan de fem lärosätena om samarbete som sträcker sig
t.o.m. 2009. Det kan också nämnas att forumet har fått 4 miljoner från regeringen 2006 för att utveckla samarbetet ytterligare.
Luleå tekniska universitet skriver om Fyra Norra – ett regionalt samarbete
mellan Luleå universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, SLU, kommunförbund och kommuner i de fyra nordligaste länen. De tre områden som är
utvalda för insatser inom ramen för Fyra Norra är ökad samverkan , strategisk
kompetensutveckling och samverkan för att både möjliggöra forskning och
tillämpning av forskningsresultat.
Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Högskolan i Borås har under 2006
och 2007 genomfört projektet PROSAM (professionalisering av omvärldssamverkan) för att systematisera och utveckla samverkan med det omgivande samhället. Projektet har resulterat i en slutrapport där man ger förslag på förbättringsåtgärder för såväl enskilda högskolor som för alla medverkande. Projektet
har delfinansierats av Västra Götalandsregionen och representanter från det
omgivande samhället har deltagit i arbetet.
Nätverket Unilink (Universitet, högskolor och näringsliv i samverkan)
består av knappt 20 lärosäten. Det har funnits sedan mitten av 1990-talet och
tillhandahåller en arena för att lärosäten gemensamt ska kunna utveckla och
förnya samverkansarbetet. Under de senaste åren har man bl.a. arbetat med
frågor rörande lärosätenas inre organisering av samverkansarbetet, stödet för
tillväxtarbetet och alumnverksamheten. Man har också haft internationella
erfarenhetsutbyten och tagit initiativ till lärosätessamarbeten.
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Många samarbeten för att stärka insatserna i kunskaps- och innovationssystemet
Flera lärosäten har gjort gemensamma ansökningar till Vinnovas nyckelaktörsprogram. Syftet har varit att få finansiering för stödstrukturer för kommersialisering. Det gäller exempelvis Göteborgs universitet och Chalmers, Umeå
universitet och Luleå tekniska universitet, lärosätena i Akademi Sydost, samt
Högskolan i Borås och Högskolan Väst. De fyra förstnämnda lärosätena har
också fått resurser för att utveckla sin verksamhet.
Chalmers skriver att ”den tydligaste förändringen sedan 2004 är ett ökat
samarbete med andra lärosäten i regionen inom allt mer integrerade innovationssystem.” Ett exempel är ansökan till Vinnovas nyckelaktörsprogram
som gjordes med Göteborgs universitet. Den redan tidigare etablerade alliansen mellan KTH och Chalmers har också fördjupats, t.ex. samarbetar man
nu kring försörjning med riskkapital. Chalmers skriver även om Nordic Five
Tech. Det är ett samarbete mellan fem tekniska högskolor i Norden med
bl.a. Chalmers och KTH som medlemmar. Samarbetet avser huvudsakligen
utbildning, men syftar också till att dels skapa en enda stark partner för stora
forskningsintensiva företag, dels stärka regionala partnerskap med industrin.
Ett annat nordiskt samarbete är det inom Öresundsregionen. Där samarbetar
Lunds universitet, Malmö högskola och SLU Alnarp med danska universitet
kring innovationsfrågor inom ramen för Öresundsuniversitetet.
Inom Västsvenska universitetssamarbetet (VUS)50 finns en gemensam kompetenspool som ska ge forskare och lärare juridisk rådgivning, t.ex. gällande
immaterialrätt. Här kan också nämnas KNUFF (Högskolans kompetenscentrum för naturvetenskaplig forskning, utbildning och fortbildning) som är
ett samarbete mellan KI, KTH och Södertörns högskola. KNUFF arrangerar
utåtriktade tematiska seminarier kring utveckling inom läkemedelsindustrin
och hållbar utveckling.
KTH – vars samarbeten också beskrivs ovan – är ett av få lärosäten som
skriver om internationella samarbeten utanför Norden. De flesta av lärosätets
samarbeten som har byggts upp i Europa har haft samverkansuppgiften som
ett viktigt tema, t.ex. samarbeten med tre holländska universitet. Utanför
Europa har perioden sedan 2004 karakteriserats av en stark profilering mot
forskningssamarbeten med Kina. Tillsammans med KI har KTH etablerat
samverkansnoder med två ledande universitet i Kina, t.ex. ett fotonikcentrum
vid Zhejiang University i Hangzhou. Ett exempel utanför Kina är projektet att
bygga upp ett fristående KTH-campus i Pakistan. Där ska finnas utbildning,
forskning och samverkan med det omgivande samhället.
Enstaka exempel på samarbeten inom andra delar av samverkansuppgiften
På Chalmers finns numera en professur i ”public learning and understanding
of science”. Till
����������������������������������������������������������������
den bidrar både Chalmers och Göteborgs universitet och ger
därmed professuren en bred ämnesbas. Umeå universitet skriver om ytterligare
50. I VUS ingår Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad,
Högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, Karlstads universitet och SLU i Skara.
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ett lärosätessamarbete. Det är kring alumnuppföljningar som lärosätet och sex
andra universitet samarbetar.
Lärosätena vill tillgodose det omgivande samhällets krav

Många lärosäten beskriver orsaken till utvecklingen. Vanligast är att man vill
möta kraven från det omgivande samhället genom att samarbeta med andra
lärosäten. Det menar exempelvis universiteten i Göteborg och Örebro och
Högskolan i Kalmar. Chalmers är inne på samma linje och skriver:
”Motiven för den ökade intensiteten är flera. Viktigast är insikten om att
gemensamt uppträdande ger styrka samtidigt som det gör en arbetsfördelning
möjlig. Initiativen blir alltmer ämnesöverskridande och behovet av partner
med kompletterande profil ökar därmed. Slutligen har samverkan med omgivande intressenter blivit allt mer mångfacetterad. Samverkan mellan flera lärosäten blir därmed en framgångsfaktor. ”

Andra menar att samarbeten ger konkurrensfördelar, t.ex. universiteten i Umeå
och Växjö samt Blekinge tekniska högskola. KTH och Högskolan Dalarna är
inne på att samarbeten är kostnadsbesparande och Malmö högskola menar att
samarbeten är tydligt kvalitetsdrivande. Karlstads universitet skriver att ekonomiskt stöd från regeringen är en viktig orsak till att samarbetet inom Penta
Plus har en stabil grund.
Mälardalens högskola är en av få som skriver om faran med samarbeten.
Man menar att: ”/…/ det på sikt kan leda till en utslätning, och att man i allianserna kan få svårigheter att behålla den egna profileringen”.
Man planerar att fortsätta på den inslagna linjen

Knappt hälften av lärosätena redovisar sina framtidsplaner i fråga om samarbeten mellan lärosäten och arbetsdelning. Många av dem tänker fortsätta på
den inslagna linjen, t.ex. Växjö universitet, Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Kalmar och Malmö högskola. För de tre förstnämnda handlar det om
fortsatt utveckling inom Akademi Sydost.
Flera lärosäten vill utöka sitt internationella engagemang. Ett av dem är Linköpings universitet. Lärosätet är med i European Consortium of Innovative
Universities. Det är ett nätverk som består av elva europeiska universitet som
prioriterar innovations- och samverkansfrågor. Ett annat är Karlstads universitet som har tagit fram en plan för jämförelser och lärprocesser tillsammans
med internationella partners. Som ett sista exempel kan lyftas fram Mälardalens högskola. Lärosätets tekniska fakultet planerar att via sina samarbetsavtal
med globala företag inleda samarbeten med företagens ”partneruniversitet” i
andra länder.
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Samverkan och den akademiska integriteten

Bedömargruppen rekommenderade lärosätenas ledningar att förvissa sig om
att öppenhet genom samverkan med det omgivande samhället balanseras mot
den akademiska integriteten. Bakgrunden till rekommendationen är att endast
några lärosäten uppmärksammade och diskuterade balansen mellan öppenhet och integritet i samverkansarbetet. Därför bad vi lärosätena beskriva hur
öppenheten balanserades mot den akademiska integriteten 2004, hur situationen är idag, vad som ligger bakom en eventuell förändring samt framtidsplaner.
Ungefär hälften har vidtagit åtgärder

Alla universitet och högskolor har besvarat frågan och ungefär hälften har
vidtagit åtgärder för att öppenheten som följer med samverkan ska balanseras
mot den akademiska integriteten. Av dem som inte har vidtagit åtgärder finns
de lärosäten som bedömer att man redan har fungerande rutiner, t.ex. Uppsala
universitet och Chalmers.
Det är huvudsakligen tre olika slags åtgärder som lärosätena har vidtagit sedan 2004. Den vanligaste är att lärosätet har tagit fram eller reviderat
policyer och måldokument. Det har man gjort exempelvis vid universiteten i
Lund, Göteborg och Linköping, KI, KTH och Konstfack. En annan åtgärd
är att man har inrättat kommittéer för att bedöma integritetsfrågor kopplade
till samverkansarbetet. Det gäller för exempelvis Umeå universitet och Högskolan i Halmstad. Linköpings universitet har – utöver den policy som nämns
ovan – också inrättat en sådan kommitté. En tredje åtgärd handlar om att förstärka den juridiska kompetensen för dessa frågor. Det har skett exempelvis
vid Örebro universitet, KI, Mälardalens högskola och inom det Västsvenska
universitetssamarbetet (VUS).
KTH har valt bort en etisk kommitté. I stället har man haft en arbetsgrupp
som drivit verksamheter för att implementera sin policy på området. En sådan
verksamhet har varit att ta fram såväl obligatoriska som valfria kurser till studenterna. Arbetsgruppen har även genomfört utåtriktade aktiviteter.
Chalmers är ett av de lärosäten som har samma policy som 2004. Lärosätet
ger frågan ytterligare en vinkling:
”Chalmers har idag en totalt sett bättre ekonomi än vad som var fallet 2004.
Detta gör att vi står något starkare i förhandlingar med forskningsfinansiärer
och har möjlighet att välja bort den samverkan som eventuellt skulle hota den
akademiska integriteten. Däremot ökar obalansen mellan fakultetsmedel och
externa intäkter där en ökad andel fakultetsmedel skulle ge oss större rådighet kring val av forskningsuppgifter och en bättre balans mellan den alltmer
hotade men viktiga grundläggande forskningen och den alltmer välfinansierade tillämpade forskningen.”
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Teaterhögskolan, som tidigare var mycket restriktiv till samverkan, har omvärderat sin hållning. Där bedriver man nu försöksverksamhet som går ut på att
öppna upp för ökad samverkan med det omgivande samhället.
Ökning av externa bidrag kräver tydligare etisk diskussion

I stort sett alla lärosäten som har vidtagit åtgärder för att balansera öppenheten mot integriteten anger också vad som ligger bakom förändringen. Här
återfinns en mängd olika svar. Flera menar att behovet har ökat i takt med
beroendet av externa medel. En variant av det – och som flera nämner – är att
en ökning av forskningsprojekt i samverkan med företag kräver en tydligare
etisk diskussion på lärosätet.
Några exempel på framtidsplaner

Drygt hälften av alla lärosäten redovisar sina framtidsplaner kring öppenhet
och integritet. Exempelvis lyfter Linköpings universitet fram att de diskussioner kring etik och samverkan som tidigare har förts för forskningssidan nu
behövs även för grundutbildningen. Det är bl.a. studenternas allt mer omfattande externa kontakter som kräver åtgärder från universitetet. Därför förs diskussioner vid universitetet om vilka tvingande regler man är beredd att införa
för att stärka studenternas ställning gentemot företag där de gör sin praktik.
Ett annat exempel kan tas från KTH. Där ska man följa upp och utvärdera
lärosätets samverkansarbete ur etisk synvinkel. Utifrån resultaten vill man
fördjupa frågan om öppenhet och akademisk integritet. Även Teaterhögskolan
kommer att genomföra uppföljningar för att undersöka resultatet av en ökad
öppenhet, något som får avgöra övriga planer. Slutligen kan nämnas att något
av de lärosäten som idag saknar rutiner för att balansera den akademiska integriteten mot öppenhet tänker utveckla sådana.
Intern organisering

Bedömargruppen rekommenderade lärosätena att undersöka vilken slags
intern organisation för samverkan som är bäst lämpad för att tillgodose behov
vid olika situationer. Bakgrunden är att det vid granskningen 2004 fanns flera
olika slags stödjande organisationer för samverkansarbetet och det saknades
mönster bakom valet av sätt att organisera sig. Vi ville bl.a. därför ställa frågor
kring organisering ytterligare en gång.
Det finns givetvis många faktorer som påverkar val av lämplig organisationsform för samverkansarbetet. Kanske är det heller inte denna gång möjligt
att finna några tydliga samband. Vi tar också upp frågan den här gången för
att vi från förra gången vet att redovisningen av olika exempel på organisation
av verksamheten skapade en intressant bas för diskussion och erfarenhetsutbyte lärosätena emellan. I enkäten ville vi därför att lärosätena skulle redovisa
organiseringen av samverkansarbetet 2004, organiseringen idag, vad som ligger bakom en eventuell förändring samt framtidsplaner. Frågan om organisering av samverkansarbetet diskuterades även på hearingen.
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Ungefär tre fjärdedelar har förändrat organiseringen av arbetet

Alla lärosäten har besvarat frågan och ungefär tre fjärdedelar har förändrat
organiseringen av arbetet. Förändringarna sträcker sig från vad man kallar
”förstärkningar” på den centrala nivån till förändringar som omfattar hela
lärosätet. Det bör också nämnas att några helt tagit bort den centrala funktionen för sitt samverkansarbete.
Det är främst den centrala organisationen för kommersialisering och
näringslivssamverkan som har förstärkts. Det har bl.a. skett vid universiteten
i Uppsala, Linköping, Luleå, Karlstad, Stockholm samt vid Malmö högskola
och Kungl. Musikhögskolan. Satsningarna vid de fyra förstnämnda har finansierats inom ramen för Vinnovas nyckelaktörsprogram.
Några lärosäten nämner att man genomfört förändringar av ledningsnivån
och det strategiska arbetet. Exempelvis har ansvaret på ledningsnivå förtydligats vid Chalmers skapat en enhet för s.k. fundraising, vid Dramatiska institutet finns numera en samverkanschef och vid Södertörns högskola har man
skapat ett strategiskt råd med representanter från samtliga institutioner och
studenterna.
Några lärosäten, t.ex. Växjö universitet och Konstfack, har organiserat nya
enheter för att stödja samverkansarbetet på institutionerna. Andra har införlivat de stödjande funktionerna i andra enheter. Exempelvis driver nu forsknings- och utbildningsenheten vid Högskolan i Borås de här frågorna och
motsvarande ansvar har den s.k. utvecklingsstaben vid Örebro universitet.
Andra lärosäten har skapat större samverkansavdelningar på central nivå
med bred verksamhet, antingen med eller utan ansvar för lärosätets informationsfrågor. Bland dem som har inkluderat informationsfrågor finns Mittuniversitetet och Högskolan Väst. Däremot har KTH valt att lämna informationsfrågorna utanför den nya organisationen.
Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad är exempel på lärosäten
som har genomfört mer genomgripande förändringar av sin organisation.
Vid Göteborgs universitet finns numera ett beredningsorgan för samverkansuppgiften knutet till rektor. Det syftar till att sprida goda exempel inom
lärosätet samt stimulera och samordna samarbete mellan fakulteterna. Utöver
beredningsorganet finns på central nivå en gemensam grupp för förvaltningen
med uppgift att hantera innovationsfrågor. På universitetets centrala nivå
har den tidigare avdelningen för information och omvärldskontakter blivit
”Externa relationer”. Där finns huvuddelen av det centrala stödet för de samverkansprocesser som Högskoleverkets bedömargrupp identifierade 200451.
Några fakulteter har också strukturerat sitt samverkansarbete mer strategiskt
än tidigare, t.ex. genom beredningsorgan för samverkansfrågor.
Organisationen vid Högskolan i Halmstad omfattar s.k. samverkansspecialister som finns såväl på central nivå som i de olika sektionerna. Det övergripande ansvaret för samverkansfrågor har den centrala ”enheten för kontakter
51. I bilaga 1 beskrivs dessa processer.
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och samverkan” och samverkansspecialisterna som är anställda där ska stödja
sina kollegor vid sektionerna. Uppgifterna för enheten omfattar sådant som
samordning av uppdragsutbildning, näringslivssamverkan och högskoleövergripande kontaktverksamhet. Härutöver finns en tjänst som är knuten till
rektor för att arbeta med samverkansfrågor strategiskt.
Att formalisera institutionernas/motsvarande medverkan i samverkansarbetet är för övrigt något som gjorts vid fler lärosäten än Högskolan i Halmstad,
t.ex. Örebro universitet, Högskolan i Kalmar och Högskolan Dalarna.
Professionaliseringssyfte bakom flera förändringar

Knappt en fjärdedel av lärosätena redovisar orsaken till en förändrad organisering av samverkansarbetet. Flera lärosäten, däribland Uppsala universitet,
Luleå tekniska universitet, KI och Malmö högskola, skriver att man vill professionalisera sitt arbete. Göteborgs universitet är inne på samma linje och anger
flera syften till sin genomgripande omorganisering:
”Ett syfte har varit att skapa en tydligare universitetsledningsstruktur och en
effektivare och bättre strategisk styrning av verksamheten, vilket också ger
ökade möjligheter till uppföljning. Ett annat syfte har varit att få en bredare
och mer förankrad dialog med verksamheten och en bättre samordning inom
universitetet. Ett tredje syfte har varit att ytterligare professionalisera stödfunktionerna inom samverkansarbetet.”

Några lärosäten anser att integrering av samverkan i forskning och utbildning
har krävt en organisation som stödjer ett sådant synsätt. En sådan organisationsförändring har skett vid bl.a. Högskolan i Borås och Högskolan Väst.
Ungefär lika många beskriver att fakulteternas önskemål och behov varit
tungt vägande vid förändringar av sättet att organisera arbetet, t.ex. Umeå
universitet och SLU. Vidare skriver bl.a. Mittuniversitet att förändringar har
skett utifrån slutsatser och rekommendationer från Högskoleverkets tidigare
granskning.
Att den tidigare organisationen inte stödde mål och strategier för samverkansarbetet i tillräcklig utsträckning konstaterar några få lärosäten, t.ex. Örebro universitet och Konstfack.
Framtidsplaner främst inom kommersialisering

Ungefär hälften av lärosätena redovisar sina framtidsplaner när det gäller organisering. En majoritet av dessa är tydliga med att det är inom kommersialisering man vill förstärka den stödjande organisationen. Några exempel:
• Stockholms universitet ska vidareutveckla tanken om det entreprenöriella
universitetet, bl.a. utifrån erfarenheter från KTH och brittiska universitet.
• Högskolan i Skövde håller på att förändra stabsstrukturen för samverkan
med syfte att stödja innovationssystemet och samverkan med befintligt
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näringsliv och offentlig sektor. Man planerar även en gemensam styrgrupp med representanter för såväl akademi som det omgivande samhället.
• Örebro universitet planerar att skapa ett holdingbolag. Dock är det tänkt
att ha fler uppgifter än enbart kommersialisering.
Några lärosäten, däribland Högskolan i Gävle, planerar att skapa en samverkansavdelning med ett brett uppdrag.
I fråga om uppföljning och utvärdering av arbetet anger några lärosäten sina
planer. Exempelvis tänker både Linköpings universitet och Mittuniversitetet
utvärdera de nya organisationerna, medan Göteborgs universitet skriver att
man har planer på intern benchmarking.
Hearingen klargjorde att många hänsyn måste tas vid omorganisering

En av gruppuppgifterna vid hearingen var att ge förslag på hur erfarenheter av
olika sätt att organisera arbetet skulle kunna tas tillvara vid kommande eller
pågående organisationsförändringar. De flesta grupperna besvarade inte just
den frågan utan kom istället med förslag på vad en lärosätesledning bör tänka
på när samverkansarbetet ska organiseras. Vår sammanfattning av dessa gruppers förslag är följande:
• Inför en organisationsförändring är det viktigt att de grupper som lärosätet samverkar med deltar i utvecklingsarbetet och kan påverka.
• Organisationen ska stödja forskningens och utbildningens relevans för det
omgivande samhället, dvs. att universitetets och högskolans verksamhet
är behovsstyrt. Det är viktigt att följa upp att organisationen verkligen
stödjer detta synsätt.
• Oavsett hur ett lärosäte väljer att organisera sig måste rektor och styrelse
vara engagerade och formulera mål. En av grupperna beskrev det som
att det är lärosätets strategiska styrning genom utbildnings- och forskningsstrategier, system för kvalitetssäkring, etc. som är de avgörande och
styrande processerna för hur samverkansarbetet ska organiseras. De två
ytterligheterna i fråga om organisering är antingen en central, autonom
och självdrivande enhet för samverkansarbetet eller en totalintegrering i
forskning och utbildning.
• Någon form av gemensam stödfunktion är viktig. Den kan liknas vid en
växellåda som kan användas för att hantera de olika tempon som finns
hos akademin respektive näringslivet. Stödfunktionen ska aldrig sätta ut
lärosätets strategiska riktning när det gäller samverkansarbetet.
• ”Eldsjälarna” måste känna sig hemma i sättet som lärosätet organiserar
samverkansarbetet. De måste också belönas för sitt engagemang, t.ex.
genom att samverkansarbetet blir en reell merit vid anställnings- och
befordringsärenden.
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• Organisationen måste vara mottaglig för nya erfarenheter vad gäller
arbetssätt och inriktning. Det gäller såväl internationella som nationella
erfarenheter.
En av de grupper som gjorde den uppgift som vi frågade om, dvs. gav förslag på hur erfarenheter av olika sätt att organisera arbetet kan tas tillvara
vid kommande eller pågående organisationsförändringar, redovisade följande
punkter:
• Det är svårt att jämföra organisationer eftersom lärosätena har olika förutsättningar och mål för sin verksamhet. Resultaten skiljer sig också åt.
• Det är bra med goda exempel från myndigheter som Högskoleverket eller
Nutek. Exemplen kan ge inspiration till verksamheten och fungera som
”väckarklocka” när det gäller behov av kvalitetsförbättringar.
• Idag utvecklar lärosäten sin organisation genom studiebesök, telefonsamtal, webben och via nätverk, t.ex. Unilink och andra regionala, nationella
eller internationella nätverk.
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Samverkan för demokratiutveckling –
utvecklingen och nuläget
I detta kapitel undersöker vi samverkan med målet demokratiutveckling. Det
handlar om kopplingen mellan forskningskommunikation i bemärkelsen folkbildning, lärosätenas stöd till forskare och lärare för att underlätta deras arbete
med forskningskommunikation, användningen av biblioteken i det utåtriktade arbetet samt hur forskning kan användas som kunskapsunderlag för politiska beslut.52

Våra reflektioner
Det har hänt mycket sedan 2004. Forskningskommunikation har blivit en
tydlig del av samverkansuppgiften hos många universitet och högskolor.
De yngre universiteten och vissa högskolor har utvecklats mest

Det är glädjande att den här komponenten i samverkansuppgiften har ökat
i omfattning vid i stort sett alla lärosäten. Utvecklingen från då till nu kan
illustreras med figur 3 nedan.

samverkan

Figur 3. Samverkan och mognad.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

mognad
Figuren visar att det tar tid att komma igång med samverkansarbetet. Därefter kommer en utvecklingsfas
då flera aktiviteter startar. Denna följs av en mer stabiliserande fas då samverkansarbetet förfinas för att
uppnå en fungerande mognadsnivå.

Det var främst de äldre, breda lärosätena som år 2004 gjorde stora insatser
(grupp A). Dessa är fortfarande mycket starka när det gäller forskningskom52. I det här kapitlet analyserar vi och redovisar en sammanställning av lärosätenas svar på frågorna 8–10 och 21. Frågornas fullständiga formulering återfinns i bilaga 2.
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munikation, och har i olika omfattning fortsatt att utveckla sin verksamhet.
Bland dessa lärosäten hittar vi dessutom Högskolan Väst och Mälardalens
högskola. Nu har dock andra utvecklats på ett liknande sätt. Vi tycker oss se
att den största förändringen har skett vid några av de yngre universiteten och
vid högskolor utan vetenskapsområde (grupp B). Den starkaste utvecklingen
anser vi har skett vid Umeå universitet, Mittuniversitetet, Högskolan i Kalmar och Högskolan på Gotland. Det finns också en grupp med en liten andel
forskning som kanske inte har möjlighet att utvecklas lika mycket (grupp
C).
Forskningskommunikation – en del av samverkansuppgiften!

Överlag ser lärosätena nu forskningskommunikation som en del av samverkansuppgiften. Man tar framför allt ansvar för arbetet i den egna regionen.
Man sprider såväl kunskap och kompetens som finns på det egna lärosätet som
information om sådant som sker på andra universitet och högskolor.
Givetvis beror förändringen på flera faktorer. En kan vara att den tidigare
utvärderingen uppmärksammade lärosätesledningarna på att forskningskommunikation ingår i samverkansuppgiften. Andra faktorer som har underlättat
såväl forskarnas som lärosätenas arbete är de nationella arenor som ett flertal
forskningsfinansiärer i samarbete med lärosätena erbjuder, t.ex. Vetenskapslandet i Kunskapskanalen, medietjänsten Expertsvar och webbplatsen Forskning.se.
Wahlbin och Wigren för ett intressant resonemang med anknytning till
frågeställningen53. De har gjort en undersökning bland lärare och forskare
som visar att populärvetenskap och forskning inte är konkurrerande. Det
är snarare så att populärvetenskapliga publikationer synliggör forskaren eller
läraren. Det uppmärksammar i sin tur andra forskare och forskningsfinansiärer på vad han eller hon gör.
Mål eller medel?

Är då forskningskommunikation ett mål i sig eller ett medel för att uppnå
andra syften, t.ex. ökad finansiering eller ökad rekrytering? Vi delar den uppfattning som förs fram av bl.a. Göteborgs universitet att högskolans samhällsansvar står i fokus för forskningskommunikationen. En levande dialog med
medborgarna och deras företrädare är en förutsättning för en harmonisk och
hållbar samhällsutveckling. Medborgarna kan inte bara ses som passiva mottagare av kunskap utan också som beställare, konsumenter och nyttjare av ny
forskning. Denna syn förs också fram av EURAB (European Research Advisory Board)54 och präglar programmet Science in Society inom EUs sjunde
ramprogram. Detta utesluter inte att universitetet eller högskolan också ska

53. Wahlbin och Wigren (2007).
54. EURAB är EU-kommissionens oberoende expertorgan för forskning. EURAB består av
forskare, personer från industrin och representanter från olika samhällsintressen.
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bedriva ett effektivt informationsarbete som ett verktyg att profilera lärosätet
och stärka den egna organisationens konkurrenskraft.
Många lärosätesledningar vill stötta forskarna och lärarna

År 2004 var forskningskommunikation framför allt en uppgift för den enskilde
forskaren eller läraren, och även om ledningen talade gott om detta var det
reella stödet svagt. Till dags dato har det dock skett en markant förändring.
Det finns samtidigt en skillnad i betraktelsesätt mellan lärosätesledningarna. Allt fler ser forskningskommunikation som en strategisk fråga, medan
några fortfarande menar att det är något som forskare och lärare ska klara
utan stöd.
Vi tolkar det som att den utveckling som beskrivs ovan beror på att lärosätena alltmer betraktar den här delen av samverkansuppgiften som ett ansvar för
lärosätet och därmed som en del av den övergripande strategiska planeringen.
På ledningsnivå diskuterar man hur verksamheten ska genomföras och stödjas.
En väsentlig orsak till detta verkar vara de yttre krav som ställs på lärosätena,
inte minst från de offentliga forskningsfinansiärerna. De offentliga finansiärerna måste också ta ett ansvar för att verksamheten utvecklas i rätt riktning.
Till viss del gör man det redan idag. Det krävs dock en bättre samordning
mellan dem. Exempelvis bör de samordna kraven på kommunikationsstrategier för projekt som får finansiering, något som inte är fallet idag. Meriteringsfrågan måste också lösas för att verksamheten ska kunna vidareutvecklas.
Arbetet med forskningskommunikation är i praktiken inte meriterande för
en akademisk karriär (se också kapitlet Förutsättningar för samverkan). Då
det saknas övriga incitament, t.ex. den möjlighet till ekonomisk vinning som
finns vid kommersialisering av forskningsresultat, är det särskilt angeläget att
meritvärdet ökar för den här komponenten i samverkansuppgiften.
Biblioteken – en allt viktigare resurs för samverkansuppdraget

I allt högre grad ses biblioteken som en resurs för samverkansuppdraget. Där
har det skett en stor förändring av synsättet sedan utvärderingen 2004.
Vi kan ändå konstatera att det finns en outnyttjad resurs i biblioteken. Vid
vissa lärosäten är biblioteken fortfarande enbart till för det egna lärosätet, vid
andra har man – med varierande servicenivå – öppnat sig för allmänheten. Vår
mening är att mycket skulle kunna vinnas genom ett ökat erfarenhetsutbyte
mellan biblioteken när det gäller dessa frågor.
Det är tydligt att den positiva utvecklingen beror på en ökad medvetenhet
om den funktion biblioteken kan ha för samverkan med det omgivande samhället. Den ökade medvetenheten finns såväl hos ledningarna inom biblioteken som hos lärosätesledningarna.
Den positiva utvecklingen gäller inte enbart i fråga om att ”föra ut” forskningsinformation. Den senaste tidens IT-utveckling är viktig för bibliotekens
uppdrag och det har gjort att de har tagit en framträdande, mer utvecklad
roll. IT-utvecklingen har också gett nya möjligheter att synliggöra lärosätets
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forskning, inte minst genom de nationella samarbetsprojekten DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) och OPUS (On-line Publication Documentation
System for Uppsala University)55.
Biblioteken som kulturcentrum förefaller redan nu vara en realitet på
många orter. Det som har hänt är att lärosätena har börjat använda bibliotekslokalerna till fysiska mötesplatser för föreläsningar och annan utåtriktad
verksamhet.
En intressant fråga som tas upp av lärosätena är att elektronisk publicering
och licenser gör att information endast kan nås av lärosätets anställda och
studenter. Detta gör att biblioteken inte kan ge den service man önskar till
besökare utanför det egna lärosätet. S.k. walk in use, dvs. att utomstående
användare kan nyttja bibliotekets service genom en tillfällig behörighet som
gäller en dag, är en lösning som ett flertal använder sig av. Problemet är att
man inte kan ge den servicen via nätet.
För de konstnärliga lärosätena är det en viktig framtidsfråga att diskutera
uppgiften och tydliggöra bibliotekens roll när det gäller samverkansfrågor och
allmänhetens tillgång till dem. En kanske ännu viktigare fråga är de bristande
biblioteksresurserna överlag. Detta är oroande – inte bara för möjligheterna
för en god samverkan med det omgivande samhället.
Forskning som kunskapsunderlag för politiska beslut – en
framtidsfråga!

Det har inte hänt särskilt mycket sedan 2004 när det gäller lärosätenas strategier för hur forskningen kan användas som underlag för politiska beslut56.
Lärosätena framhöll då att kunskapsunderlag för politiska beslut var en viktig uppgift, men bedömargruppens slutsats var att uppgiften var en fråga för
enskilda forskare och lärare. Den bild vi får idag är splittrad. Vår bedömning
är att begreppet forskning som kunskapsunderlag för politiska beslut är oklart
och uppfattas mycket olika. Ett fåtal anger att man har en uttalad strategi på
området, medan flera lärosäten menar att man saknar en sådan men att man
uppmuntrar enskilda forskare och institutioner att vara aktiva, vilket vi menar
också kan betraktas som en strategi. Andra anser att det är direkt olämpligt
att ha en övergripande strategi för denna fråga.
Forskning som kunskapsunderlag för politiska beslut omfattar mycket.
Det handlar om sådant som att enskilda forskare och lärare deltar i samhällsdebatten, att en forskare eller forskargrupp utarbetar remissynpunkter
på utredningar, att forskare deltar vid utfrågningar och seminarier anordnade
55. I databasen DiVA finns avhandlingar och andra publikationer i fulltext från ett antal nordiska universitet och högskolor. DiVA har utvecklats av Enheten för digital publicering vid
Uppsala universitetsbibliotek. OPUS är en publiceringsdatabas med referenser till publicerat material som finns vid många av landets universitet och högskolor. OPUS som namn
kommer dock att försvinna när systemet slås ihop med DiVA.
56. Notera den begreppsförskjutning som skett. Med Science and Governance menade bedömargruppen 2004 forskning som underlag för politiska beslut. Nu använder bl.a. EU
begreppet för styrning av forskning för att ge underlag för politiska beslut. Här använder vi
samma betydelse som 2004.
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av riksdag och departement eller att ett lärosäte är proaktivt för att informera
politikerna om framtida utmaningar för samhället. Vi anser det viktigt att det
finns processer hos lärosätena som gör att den kunskap som finns hos lärare
och forskare är tillgänglig för beslutsfattare. Vi anser också att det är viktigt
att det förs en öppen diskussion om skillnaden mellan lobbying och behovet
av en utökad dialog mellan forskarsamhället och (politiska) beslutsfattare. Frågan om den akademiska integriteten har tagits upp av flera lärosäten i detta
sammanhang.
Frågan är inte bara aktuell i Sverige utan även inom EU och en rad andra
länder. Inom EU:s program, Science in Society, är frågan prioriterad och i
Storbritannien har man såväl inom regeringskansliet som parlamentet en organisation för att underlätta användningen av forskning som kunskapsunderlag för politiska beslut. Brittiska universitet har också strategier för att deras
forskning ska nå politikerna.
Även den svenska riksdagen beslutade år 2006 att höja ambitionsnivån i
arbetet med forsknings- och framtidsfrågor. En plan är framtagen för hur
samarbetet mellan riksdagens utskott och forskare ska utvecklas och systematiseras57. Konkret handlar det om att utskotten måste bli bättre på att följa
kunskapsutveckling och forskning inom sina ansvarsområden. Syftet är att
”fatta bättre beslut”, dvs. att få tillgång till så mycket kunskap som möjligt
inom ett område innan utskotten tar ställning. Man vill också använda forskning för att fånga framtidsfrågor och för att kunna arbeta med scenarier över
utvecklingen inom olika politikområden.
Sedan 2007 finns två forskningssekreterare vid riksdagens utredningstjänst
med uppdrag att vara ett stöd i arbetet med forsknings- och framtidsfrågor.
Detta innebär bl.a. att riksdagens utskott ska beredas hjälp med att ta fram
forskningsöversikter och framtidsanalyser. Som exempel kan nämnas att två
forskare på uppdrag av riksdagens trafikutskott har utfört en forskningsöversikt om förnybara drivmedel innehållande framtidsscenarion. Det är ett viktigt kunskapsunderlag för utskottets beredningsområde. Antalet aktiviteter
och utredningar som inbegripit forskare har under 2007 ökat. Det vanligast
förekommande är att enskilda forskare deltar vid utfrågningar och seminarier
anordnade av olika utskott.
Vi menar att frågan om forskning som underlag för politiska beslutsfattare på olika nivåer förtjänar större uppmärksamhet även inom lärosätenas
ledningar. Detta innebär dock inte att ledningarna ska fatta beslut om vilka
underlag forskare och lärare ska föra fram. Vi vill också starkt understryka att
det handlar om att ta fram ett så aktuellt och komplett vetenskapligt baserat
beslutsunderlag som möjligt. Det är sedan upp till politikerna att mot bakgrund av sådan och annan information fatta beslut och ta det politiska ansvaret.

57. Arbetsgruppen för genomförande av Riksdagskommitténs förslag (2006), Riksdagen i en ny
tid (Utredningar från riksdagsförvaltningen 2006/07:URF3).
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Sammanställning av enkätsvar
I detta avsnitt redovisar vi sammanställningen av lärosätenas enkätsvar på
frågorna 8–10 och 2158.
Del av samverkansuppgiften?

Bedömargruppen rekommenderade lärosätena att lägga större vikt vid samverkansarbetet med målet att utveckla demokratin. Den menade att allmänheten borde uppvärderas som intressent och att forskningskommunikation
även i praktiken borde ses som en del av lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. Bakgrunden till rekommendationerna är att lärosätena vid
utvärderingen 2004 inte alltid såg forskningskommunikation – i betydelsen
folkbildning – som en del av samverkansuppgiften. Inte heller var allmänheten en viktig intressentgrupp för lärosätenas samverkansarbete. Vi bad därför
lärosätena att beskriva kopplingen mellan forskningskommunikation och det
övriga samverkansarbetet 2004, kopplingen idag, vad som ligger bakom en
eventuell förändring samt framtidsplanerna inom området.
Nästan alla har en mer omfattande verksamhet

I stort sett alla lärosäten har besvarat frågan. Vid de allra flesta har den här
komponenten av samverkansuppgiften ökat i omfattning i bemärkelsen ”mer
aktiviteter”. Vid ungefär hälften av lärosätena verkar också forskningskommunikation ha blivit en del av samverkansuppdraget. Det som lärosätena redovisar – i varierande utsträckning – är hur forskningskommunikation blivit en del
av samverkansuppdraget, sina nya strategier för arbetet, ökad samordning med
övrigt samverkansarbete, organisatoriska förändringar samt ökade resurser.
Folkbildning – en del av samverkansuppdraget för allt fler
Umeå universitet, Mittuniversitetet, Växjö universitet, Högskolan Kristianstad, Högskolan i Kalmar, Högskolan Väst och Högskolan på Gotland är
bland dem som redovisar hur forskningskommunikation blivit en del av samverkansuppdraget. Man har nya strategier eller har samordnat det med övrigt
samverkansarbete. Exempelvis har Mittuniversitetet målet att bidra till kompetensutveckling i regionen som ett övergripande mål för samverkansuppgiften. Lärosätet anordnar därför aktiviteter som öppna föreläsningar, kortare
lunchseminarier, tar emot studiebesök från bl.a. skolklasser och informerar om
sin verksamhet på webben. Ett annat exempel är Högskolan Väst. Där genomförs arrangemang som samordnas och genomförs av flera funktioner med
kopplingar till såväl forskning och utbildning som övergripande informationsoch biblioteksverksamhet. Bl.a. genomförs populärvetenskapliga arrangemang
i samverkan med teknik- och forskningsparken. Ett annat exempel är från
Högskolan i Kalmar. Där har man byggt en forskningsdatabas som riktar sig
till såväl forskarsamhället som övriga samhället. I databasen lägger forskarna
58. Som framgår av tidigare fotnot finns frågornas fullständiga formulering i bilaga 2.
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själva in populärvetenskaplig information om sin forskning samt information
om projekt och publikationer. En liknande databas har utvecklats vid Södertörns högskola.
Organisatoriska förändringar och ökade resurser hos vissa
Umeå universitet, Högskolorna i Kalmar, Halmstad, Kristianstad samt Högskolan Väst redovisar organisatoriska förändringar eller ökade resurser. Umeå
universitet har under 2006 och 2007 ökat resurserna på central nivå för forskningskommunikation. De ökade resurserna har främst finansierat en satsning
på att kommunicera universitetets prioriterade forskningsområden. Arbetet
har samordnats av informationsavdelningen. Högskolorna i Kalmar och Kristianstad har gjort delar av sina satsningar med hjälp av ny teknik. För Högskolan i Kalmars del handlar det om att man har utvecklat en mobil tjänst
– mobil.hik.se – där nyheter om forskning från högskolan presenteras. Med
den fick också allmänheten dagliga rapporter om algblomning under 2006.
När det gäller Högskolan i Kristianstad har man arbetat mycket med ”podbaserad” forskningskommunikation (se www.xbit.info). Högskolan i Halmstad har i sin nya organisation för samverkansarbetet tydliggjort sektionernas
ansvar för forskningskommunikation.
Några av de konstnärliga högskolorna, bl.a. Danshögskolan, Dramatiska
institutet och Kungl. Konsthögskolan, har kopplat den här delen av samverkansarbetet till det konstnärliga utvecklingsarbetet. Exempelvis har Danshögskolan en rapportserie som vänder sig till allmänheten och lärosätet har också
anställt en informatör. Lärosätet har också haft två projekt med konstnärlig
forskning med offentliga föreställningar, artiklar och recensioner i pressen
samt presentationer på seminarier inom och utom landet.
Flera orsaker ligger bakom

Ungefär hälften av lärosätena redovisar vad som ligger bakom förändringen.
Bland dem som har gjort det kan urskiljas åtminstone tre motiv: folkbildning,
rekrytering och profilering. Bl.a. Mittuniversitetet, Växjö universitet och Högskolan Väst har ett folkbildande syfte. De menar att orsaken till förändringen
är en ökad insikt om att forskningskommunikation är en viktig del av samverkansuppgiften. Växjö universitet skriver:
”Då samverkan alltmer ses som en integrerad del av verksamheten ökar även
betydelsen av att betrakta forskningsinformation som en del av samverkansuppdraget. Till detta kan läggas en ökad insikt i betydelsen av att kunna
beskriva sin verksamhet för allmänheten. För universitetet som helhet men
också för enskilda utbildningar och olika forskargrupper ter det sig nödvändigt att inte enbart kunna vända sig till de redan initierade utan att det gäller
få ett ökat intresse för högre utbildning och forskning i ett samhällsperspektiv
och hos en bredare allmänhet. Detta behövs även för en ökad långsiktighet
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och varaktighet inom många utbildningsområden och för att forskningen skall
kunna utvecklas till gagn för samhällsutveckling och tillväxt.”

Rekryteringsaspekten, dvs. att satsningarna har gjorts för att uppmuntra barn
och ungdom till högre studier, anger bl.a. Örebro universitet, KTH, Chalmers och KI.
När det gäller profilering är bl.a. Växjö universitet, Högskolan i Kalmar,
Högskolan i Kristianstad och Lärarhögskolan i Stockholm tydliga med att
man ser arbetet med forskningskommunikation som ett medel för att kommunicera högskolans identitet som forskningsinstitution.
Utöver det som nämns ovan anger bl.a. Örebro universitet och Mittuniversitetet att man vill bidra till regional utveckling. Högskolan i Kalmar och
Dramatiska institutet har utökat sina verksamheter som svar på en ökad efterfrågan. Göteborgs universitet och Högskolan i Jönköping anger tillgången till
ny teknik. Slutligen kan nämnas att Danshögskolan, Konstfack, Dramatiska
institutet har fått möjlighet att utveckla sin verksamhet till följd av ökade
anslag för konstnärligt utvecklingsarbete.
Framtidsplaner avser huvudsakligen nya och fler aktiviteter

Drygt hälften av lärosätena redovisar sina framtidsplaner. Oftast handlar det
om nya eller fler aktiviteter, t.ex. publikationer, föreläsningar, forskarfrukostar
och medieaktiviteter.
Flera lärosäten redovisar framtidsplaner av mer strategisk karaktär. Universiteten i Göteborg och Växjö, högskolorna i Halmstad, Jönköping och Skövde
samt Kungl. Konsthögskolan är exempel på sådana. Dessa lärosäten vill se en
ökad integrering mellan samverkans olika komponenter för det egna lärosätet
och planerar nya strategier inom området. Högskolan Dalarna och Högskolan
Väst planerar att utveckla sin verksamhet i olika nätverk. Exempelvis förbereder Högskolan Dalarna utgivningen av en ny populärvetenskaplig publikation
i samarbetet med Karlstads universitet och fem norska högskolor inom ramen
för Universitetsalliansen Inre Skandinavien (UNISKA). Av svaren från Göteborgs universitet, Umeå universitet, KI, Högskolan Jönköping och Högskolan
i Kalmar kan man utläsa att utveckling och användning av ny teknik kommer
att stärka arbetet. Det handlar om sådant som databaser över forskning och en
interaktiv webb. Mittuniversitetet skriver om behovet av att utveckla metoder
för att skapa dialog och nå ut, medan Växjö universitet planerar att förbättra
meritvärdet för insatser inom forskningskommunikation. Rollen som kulturellt centrum vill KTH utveckla:
”Förebilder från andra länder visar den centrala roll som universitet och högskolor kan spela för kulturliv och samhällsliv i övrigt i de regioner där de finns.
Det finns många exempel på att campusområdena har biografer, konsertlokaler
och teatrar som är delar av staden och regionen.
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KTH med sitt campus i gränsen mellan innerstaden och nationalstadsparken
har stora förutsättningar att ytterligare utveckla sin roll som kreativ miljö i
dessa avseenden.”

Slutligen kan nämnas att bl.a. universiteten i Göteborg och Umeå skriver om
att man planerar att utöka dialogen med politiker.
Stödet till enskilda forskare och lärare

Bedömargruppen rekommenderade lärosätena att förbättra stödet till enskilda
forskare och lärare för att underlätta deras arbete med forskningskommunikation. Bakgrunden till rekommendationen är att verksamheten var uppbyggd
på enskilda anställdas entusiasm och engagemang och att få lärosäten hade
utbildning i forskningskommunikation för anställda. Inte heller var arbetet i
praktiken meriterande för en akademisk karriär. Vi bad därför lärosätena att
beskriva stödet 2004, stödet idag, vad som ligger bakom en eventuell förändring samt framtidsplanerna inom området.
Ökat stöd

Nästan samtliga lärosäten har besvarat frågan och de allra flesta av dem har
på olika sätt ökat stödet till forskares och lärares arbete med forskningskommunikation. Lärosätena tillhandahåller arenor och kanaler, ger stöd för upprättande av kommunikationsplaner samt medieträning. Det finns dock de
lärosäten som menar att forskningskommunikation endast är något som ska
vara en angelägenhet för den enskilde och därför inte behöver stöd.
Högskolan Dalarna skriver att uppgiften idag är institutionaliserad på ett
helt annat sätt än tidigare. Den beskrivningen sammanfattar utvecklingen på
många universitet och högskolor. Vad den här institutionaliseringen konkret
består i beskriver vi nedan.
Arenor och kanaler
Flera universitet och högskolor, t.ex. Universiteten i Uppsala, Göteborg och
Linköping, Mittuniversitet, KI, Högskolan i Kalmar, Mälardalens högskola
Högskolan Väst samt Lärarhögskolan i Stockholm, beskriver hur man centralt
har skapat kanaler och arenor som ska stödja och förenkla för den enskilde
forskaren eller läraren att arbeta med forskningskommunikation. Exempelvis
uttrycker Göteborgs universitet att universitets uppgift är att ”rigga mötesplatsen” så att forskarna kan koncentrera sig på sin presentation. I det sammanhanget nämner man även ett nytt publiceringsverktyg för webben som
alla fakulteter och institutioner erbjuds, samt s.k. samverkansseminarier. Uppsala universitet berättar om hur vetenskapsområdet för medicin och farmaci
anordnar presseminarier en till två gånger om året för att journalister ska få
möjlighet att träffa forskare. Universitetet beskriver också hur forskningsdatabaser har byggts upp för att bl.a. underlätta för forskargrupper att presentera sin forskning. Förvaltningen vid Högskolan Väst administrerar starten
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av olika s.k. specialwebbar för olika forskningsprojekt. Därefter uppdaterar
forskarna själva sina sidor, något som de har utbildats i av högskolans informationsavdelning.
Kommunikationsstrategier
Universiteten i Uppsala och Linköping, Mittuniversitetet, Chalmers och Högskolan Väst skriver om hur man från den centrala nivån ger stöd till forskarna
när de ska utforma kommunikationsstrategier för sina forskningsprojekt. I
stort sett alla offentliga finansiärer ställer krav på sådana strategier numera.
För att stödja forskarna och lärarna med att utarbeta kommunikationsstrategier har exempelvis Uppsala universitet utarbetat en gemensam mall för alla
vetenskapsområden och de anställda ges dessutom individuell rådgivning.
Kurser i kommunikation under forskarutbildningen
Kurser i kommunikation under forskarutbildningen är något som flera lärosäten nu erbjuder, t.ex. Lunds universitet, Chalmers, Mälardalens högskola och
Högskolan på Gotland. För de forskarstuderande på den medicinska fakulteten i Lund är en sådan kurs obligatorisk.
Medieträning
Flera universitet erbjuder sina anställda utbildningar i kommunikation, t.ex.
Uppsala universitet, Stockholms universitet, KI, Luleå tekniska universitet och
Högskolan i Gävle. I flera av dessa utbildningar utgör medieträning en väsentlig del. Här kan exemplifieras med Luleå tekniska universitet. Där samarbetar
man med journalistutbildningen vid Kalix folkhögskola för att ge forskare och
lärare insikt i hur medierna arbetar.
Nya krav från forskningsfinansiärerna är en orsak till förändring

Ungefär hälften av lärosätena skriver om vad som ligger bakom det förstärkta
stödet till lärare och forskare. Svaren handlar oftast om att forskningsfinansiärer har börjat ställa krav på kommunikationsstrategier i samband med ansökan. Annat som uttrycks är dels att det finns en ökad medvetenhet om att
universitet och högskolor har ett kommunikationsuppdrag, dels att lärosäten
har behov av att synas, bl.a. för att attrahera finansiärer.
Framtidsplaner bygger på ny teknik

Drygt hälften av lärosätena har angett sina framtidsplaner när det gäller att
underlätta för forskare och lärare att arbeta med forskningskommunikation.
Framtidsplanerna handlar bl.a. om ny teknik som man tänker investera i. Här
kan nämnas Uppsala universitet som kommer att ta fram ett för universitetet gemensamt webbpubliceringssystem. Andra lärosäten planerar att skapa
mötesplatser för forskare och politiker, t.ex. Umeå universitet. Organisatoriska
förändringar är något som en tredje grupp planerar. Där finns bl.a. Högskolan
i Gävle och Örebro universitet. Slutligen kan nämnas de lärosäten som plane-
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rar utbilda forskarna för att underlätta arbetet. Bl.a. Göteborgs universitet är
en av dem. Där pågår en utredning om internkommunikation som bl.a. syftar till att öka lärares och forskares kännedom om det stöd som lärosäte kan
erbjuda för forskningskommunikation.
Bibliotekens roll

Vi rekommenderade lärosätena att använda biblioteken i större utsträckning
för forskningskommunikation. Vi bad därför lärosätena beskriva hur biblioteket användes 2004, hur biblioteket används idag, vad som ligger bakom en
eventuell förändring samt framtidsplanerna inom området.
Teknikutveckling hos en majoritet, men också andra förändringar

Ungefär tre fjärdedelar av lärosätena har redovisat utvecklingen av bibliotekens
roll i arbetet med forskningskommunikation. Vid nästan alla av dem använder
man biblioteket i större utsträckning än tidigare. Ett undantag är många av
de konstnärliga lärosätena. Den gruppen saknar resurser för att kunna hålla
biblioteken öppna för fler än de egna studenterna och lärarna.
De flesta lärosäten tar upp digital publicering, publikationsdatabaser, söktjänster och frågan om Open access59 som frågor som drivs av biblioteken. Vi
redovisar några andra utvecklingsdrag nedan.
Många har tagit en ledande roll för regional samverkan
Många universitets- och högskolebibliotek har tagit en ledande roll när det
gäller regional samverkan mellan olika bibliotek. Linköpings universitet har
exempelvis formaliserat samverkan med länsbibliotek Östergötland för bl.a.
gemensamt lånekort, gett möjlighet att återlämna lånat material var som helst
i länet och samverkan innebär också att man kompetensutvecklar bibliotekarierna vid länets folkbibliotek. Ett annat exempel är Mälardalens högskola. Där
har biblioteket nyligen medverkat i en projektgrupp för att ta fram en biblioteksplan för Västerås stad. Man samarbetar också med regionens bibliotek för
att på olika sätt stödja vuxnas lärande i regionen. Biblioteket vid Högskolan
Dalarna samverkar regionalt med länets kommuner genom s.k. kontaktbibliotekarier – en grupp som högskolan också anordnar utbildningsdagar för.
Biblioteken involveras i andra organs samverkansarbete
Vid flera lärosäten deltar biblioteken alltmer i olika samverkansarrangemang.
Några exempel: På KTH är biblioteket numera en etablerad plats för möten
med omvärlden. Flera samverkanskonferenser har hållits i lokalerna, bl.a.
inom ramen för projektet ”den entreprenöriella fakulteten”. Chalmers, Högskolan i Borås och Lärarhögskolan i Stockholm använder alla biblioteket vid
uppdragsutbildning. Chalmers menar att man vill att alla sådana kurser ska
innehålla inslag av informationskompetens. Högskolan i Jönköping samarbe59. Den engelska termen Open Access betecknar ett publiceringssätt där forskarna gör publikationer fritt tillgängliga på Internet.
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tar med lärarna för att bygga upp lärplattformar kring fadderföretagsprojektet
i grundutbildningen. Göteborgs universitetsbibliotek medverkar under Sahlgrenska akademins föreläsningskvällar genom att visa bra webbplatser med
patientinformation.
Öppet bibliotek
Flera universitets- och högskolebibliotek har tagit på sig en ny roll som öppna
bibliotek. Biblioteken har öppnat sig för externa grupper och besökare och
man har också utökat sin service till ”kunder” utanför lärosätet. Här kan
nämnas Mälardalens högskola. Där har man gett allmänheten tillgång till
bibliotekets resurser via s.k. walk in use. Det innebär att utomstående användare kan nyttja bibliotekets service genom en tillfällig behörighet som gäller en
dag. Med denna lösning kan besökaren bl.a. söka i licensierade referens- och
fulltextdatabaser. Lösningen övervinner dock inte de hinder som bl.a. Chalmers och SLU skriver om. De menar att licenserna till bibliotekets elektroniska
resurser utgör en begränsning i tillgänglighet för externa kunder, dvs. de som
inte är anställda på lärosätet. Den gruppen kan inte nå databaser annat än om
de fysiskt finns på plats i biblioteket. Genom detta menar biblioteken att man
inte kan ge dem utanför lärosätet den service som man önskar.
När det gäller nya kundgrupper finns det också exempel. Biblioteket vid
Mittuniversitet har ett formaliserat samarbete med företaget SCA. Företaget
köper tjänster av lärosätet och samarbetet har utvecklats kontinuerligt. Biblioteket vid Högskolan i Jönköping har ett mer omfattande samarbete med
myndigheter och organisationer. Det omfattar bevakning, urval, strukturering, presentation och leverans av information.
Biblioteket som kulturcentra
Några svar berör en ny roll för universitets- och högskolebiblioteken. Exempelvis KTH och Blekinge tekniska högskola menar att biblioteket har fått en
allt viktigare roll som fysisk mötesplats. Chalmers skriver:
”Elektroniska resurser gör att allt färre forskare kommer till biblioteket och
bibliotekslokalen blir alltmer en mötesplats med annan typ av utrymmen och
med mer utbyggd supportverksamhet. Studenter från alla typer av lärosäten
besöker biblioteket. Biblioteket har också blivit en naturlig samlingsplats för
våra internationella studenter.”

Mittuniversitetet ser däremot ett minskat antal besök och utlån sedan 2004
till följd av bl.a. att studenterna alltmer söker information hemifrån.
Ökad medvetenhet från ledningarna är en anledning bakom förändring

Ungefär hälften av lärosätena redovisar vad som ligger bakom en förändring.
I enkätsvaren från universiteten i Stockholm och Umeå, Högskolan Väst samt
högskolorna i Jönköping, Halmstad och Kristianstad kan man utläsa en ökad
medvetenhet från lärosätesledningen. Högskolan i Jönköping menar också
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– tillsammans med Högskolan Dalarna – att utvecklingen beror på de biblioteksanställdas vilja att nå ut. Enkätsvaret från SLU sammanfattar beskrivningarna från Göteborgs universitet och Högskolan i Gävle:
”Allt mer av verksamheten inriktas på elektroniska tjänster, t.ex. utveckling av
publiceringsverktyg, inköp av medier och organisering av samlingarna. Detta
medför till viss del en möjlighet till ökad samverkan, främst när det gäller
spridning och synliggörande av SLU:s forskning och studentarbeten.”

Själva bibliotekslokalerna, menar vissa lärosäten, bidrar till att synliggöra verksamheten på biblioteket och även lärosätet i sin helhet. Exempelvis lyfter Umeå
universitet och Högskolan i Gävle fram sina nya lokaler som viktiga för att
skapa fysiska mötesplatser där allmänheten är välkommen. Högskolan i Gävle
skriver att de större ytorna gör att uppsatser och forskningsrapporter som tidigare fanns i låsta arkiv nu finns tillgängliga i öppna arkiv i det nya biblioteket.
I biblioteket finns också grupprum som har hög beläggningsgrad av studenter. Visningar av de nya lokalerna har också gjort att personalen kan sprida
information om att biblioteket är öppet och tillgängligt för allmänheten På
liknande sätt synliggör biblioteksfilialer utanför huvudcampus ett lärosätes
verksamhet regionalt och lokalt. Sådana har exempelvis Örebro universitet
och Mittuniversitetet.
Framtidsplanerna – biblioteket integrerat i samverkansuppdraget

Ungefär hälften av lärosätena anger sina framtidsplaner. Att biblioteket allt mer
ska integreras i samverkansuppdraget menar bl.a. universiteten i Göteborg och
Linköping, SLU samt högskolorna i Borås och Skövde. De två förstnämnda
skriver att man dessutom planerar att utveckla bibliotekets elektroniska tjänster. Några lärosäten, t.ex. universiteten i Lund och Stockholm, planerar att
driva frågan om Open access vidare. Stockholms universitet nämner också att
man vill utveckla samarbetet med andra bibliotek i regionen. Som sista exempel kan nämnas Umeå universitets utbyggnadsplaner för biblioteket. Man
hoppas kunna erbjuda en mer inbjudande miljö genom att bygga ut entré och
lånehall.
Science and Governance – kunskapsunderlag för politiska beslut

Bedömargruppen ställde frågor kring Science and Governance – att lärosätet tar fram kunskapsunderlag för politiska beslut – i enkäten 2004. Svaren
handlade i stor utsträckning om enskilda forskares och lärares initiativ och
arbete. Det saknades dock strategiska grepp från såväl enskilda universitet och
högskolor som grupper av lärosäten. Mot den bakgrunden ställde vi frågan
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till lärosätena om de idag har någon övergripande strategi inom området och
vad den i så fall består i.60
Fortfarande en uppgift för den enskilde forskaren eller läraren

De allra flesta universitet och högskolor har besvarat frågan. Hos nästan alla
är det fortfarande enbart en uppgift för den enskilde forskaren eller läraren.
Flera skriver att man i stället för strategier uppmuntrar enskilda att ta fram
kunskapsunderlag och delta i samhällsdebatten.
Några lärosäten beskriver sina strategier inom området, t.ex. Stockholms
universitet och Chalmers. Här menar man att lärosäten som bedriver forskning av högsta kvalitet i allra högsta grad bidrar till att det finns relevanta kunskapsunderlag till politiska beslut. Andra lärosäten, t.ex. Göteborgs universitet
och Södertörns högskola, har aktivt valt bort en strategi för frågan. Göteborgs
universitet argumenterar för sitt val på följande sätt:
”Göteborgs universitet har medvetet fortfarande inte någon övergripande strategi inom detta område. Universitetet ska inte centralt fatta sådana beslut, däremot kan enskilda forskare ta fram underlag. I den strategiska planen slås också
fast att universitetet inte ska utsätta sig för politiska påtryckningar: ’Universitet
är oberoende institutioner i hjärtat av samhället. Vi tillgodoser bäst omvärldens
behov när vår verksamhet är obunden av politiska, ideologiska och ekonomiska
intressen och präglas av ett kritiskt förhållningssätt.”

Två lärosäten som beskriver sig som resurser för det omgivande samhället är
Linköpings universitet och KI. Linköpings universitet skriver:
”Det ingår i universitetets övergripande strategi att bejaka vår roll som en aktiv
samhällelig aktör och aktivt bidra till tillväxt och välfärd och ett tolerant och
demokratiskt samhälle. I den rollen ingår att ha en aktiv dialog med olika
samhälleliga arenor inklusive den politiska, det gäller både lokalt, regionalt
och nationellt.
Självklart ingår det i denna roll också att aktivt underlätta för forskare och
andra beslutsfattare att kunna ta del av relevanta forskningsresultat. Utvecklingen inom Linköping University electronic press är ett av de initiativ som
kan bidra till detta.
Universitetet har också tillsammans med kommunerna i regionen etablerat
Centrum för kommunstrategiska studier. Finansierat av kommunerna ska
det fungera som något av ett regionalt forskningsråd med fokus på regionala
utvecklingsfrågor.
60. Notera den begreppsförskjutning som skett. Med Science and Governance menade bedömargruppen 2004 forskning som underlag för politiska beslut. Nu använder bl.a. EU
begreppet för styrning av forskning för att ge underlag för politiska beslut. Här använder vi
samma betydelse som 2004.
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Någon strategi för att lärosätet självt, aktivt och på eget initiativ, ska ta fram
kunskapsunderlag för politiska beslut, har vi dock inte. Det anser vi inte vara
universitetets uppgift. I stället tycker vi det vore på sin plats att i stället fråga
regering och riksdag om de tar beslut som är väl underbyggda och förankrade
i svensk forskning.”

Några lärosäten beskriver de stora resurser som läggs av forskare och lärare
på att besvara remisser, t.ex. universiteten i Uppsala, Umeå och Växjö samt
Högskolan i Gävle. En ögonblicksbild – som visar på bredden av kunskaper
som efterfrågas från våra lärosäten – kan ges med hjälp av Umeå universitets
enkätsvar. Under två månader 2007 utarbetade man remissynpunkter på: en
översiktsplan för Örnsköldsvik, nya regler för tillträde till högre utbildning,
EG-kommissionens förslag till direktiv om att inkludera luftfarten i EU:s
system för handel med utsläppsrätter, förbättrad tolkservice, inplacering av
lärarutbildningen i Bolognasystemet, ökade inslag av jämställdhet och genus
i förskolans pedagogiska arbete, en ny havspolitik inom EU, miljökvalitetsnormer för arsenik, nickel och kadmium, en effektivare holdingbolagsstruktur,
vägen mot ett oljefritt Sverige, påföljder för psykiska lagöverträdare, behovet
av målsägarbiträden i rättsprocessen, översvämningshot – risker och åtgärder
för Mälaren, Hjälmaren och Vänern, slutförvaring av kärnbränsle samt friskare tänder till rimliga kostnader.
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Samverkan för kunskapsutveckling och
tillväxt – utvecklingen och nuläget
I det här kapitlet undersöker vi utvecklingen av samverkansarbetet med målen
kunskapsutveckling och tillväxt. Detta handlar om lärosätenas strategier för
sin medverkan i kunskaps- och innovationssystemet, hur man arbetar med
att identifiera idéer och stimulera entreprenörskap, nyttiggörande i befintliga
företag och offentlig sektor, utbildningar i entreprenörskap för studenter samt
studenternas insyn i lärosätenas holdingbolag.61

Våra reflektioner
Det har hänt mycket sedan utvärderingen 2004. Lärosätena rapporterar betydligt fler aktiviteter än tidigare. Detta illustrerar figur 4 nedan. Det handlar
om en kraftig ökning av strategiarbetet för lärosätenas medverkan i kunskapsoch innovationssystemet. Detta har skett till följd av bl.a. Vinnovas nyckelaktörsprogram. Den externa samverkan har också ökat betydligt. Troligtvis har
kompetenscentrum som är finansierade av Vinnova, Vetenskapsrådet och SSF
samt regionala satsningar bidragit till detta. Våra övriga reflektioner redovisar
vi nedan.
Figur 4. Utveckling av antalet aktiviteter i kunskaps- och innovationssystemet 2004–07.
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Typ av aktivitet
Figuren visar utvecklingen av antalet aktiviteter i kunskaps- och innovationssystemet 2004–07. Staplarna
inrymmer följande aktiviteter:
• ”Strategiarbete” omfattar aktiviteter som strategier, ledningsfunktioner och incitament.
• ”Interna stödfunktioner” omfattar aktiviteter som s.k. IP-stöd, stimulansaktiviteter och holdingbolag.
• ”Extern samverkan” omfattar aktiviteter som medverkan i regionala innovationsprogram, inkubatorer,
strategiska partnerskap och centrumbildningar.
• ”Mötesplatser” omfattar aktiviteter som funktioner för regelbunden dialog, användardriven innovation
och rådgivningsverksamhet.
• ”Utbildning i entreprenörskap” omfattar aktiviteter som kurser i entreprenörskap för lärare, forskare
och studenter samt entreprenörskapstävlingar.

61. I det här kapitlet analyserar vi och redovisar en sammanställning av lärosätenas svar på frågorna 11–15. Frågornas fullständiga formulering finns i bilaga 2.
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Varierande utvecklingsprocesser

I den tidigare utvärderingen konstaterades att olika lärosäten kommit olika
långt i sin strategiska process för att stödja behoven i kunskaps- och innovationsprocessen. Utvecklingen från då till nu kan illustreras med figur 5
nedan.
Figur 5. Samverkan och mognad.

samverkan

Grupp A

Grupp B

Grupp C

mognad
Figuren visar att det tar tid att komma igång med samverkansarbetet. Därefter kommer en utvecklingsfas
då flera aktiviteter startar. Denna följs av en mer stabiliserande fas då samverkansarbetet förfinas för att
uppnå en fungerande mognadsnivå.

Vid förra utvärderingen, år 2004, fanns en grupp av lärosäten (grupp A) som
redan då hade samverkat på flera olika sätt i kunskaps- och innovationssystemet. Dessa har i mindre eller större utsträckning fortsatt att bredda och
fördjupa sitt samverkansarbete. Bland dem finns Chalmers, Linköpings universitet, KI, Karlstads universitet samt Mälardalens högskola. Till dessa kan
läggas de lärosäten som har fått finansiering för stödstrukturer för samverkan
inom ramen för Vinnovas Nyckelaktörsprogram, dvs. Umeå universitet, Luleå
tekniska universitet, Uppsala universitet och Göteborgs universitet62. De universitet som har fått finansiering bedömer vi ha särskilt goda möjligheter att
utvecklas och bidra till samhällsutvecklingen.
Andra lärosäten (grupp B) startade på en lägre nivå och har under den här
treårsperioden förbättrats en hel del. De som har utvecklats starkast av dessa
är Mittuniversitetet, Högskolan i Kalmar, Malmö högskola och Högskolan i
Halmstad. Vi kan konstatera att lärosäten med större fokus på utbildning och
med ingen eller liten omfattning av teknisk verksamhet inte kan utvecklas lika
mycket (grupp C). Här vill vi särskilt nämna de konstnärliga högskolorna.

62. Även Chalmers och universiteten i Linköping och Karlstad har fått finansiering inom
ramen för Vinnovas Nyckelaktörsprogram. ����������������������������������������
Se också Vinnova, Key Actors Programme,
Minutes from the Programme Board meeting, March 15–16, 2007.
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Trots att enkätens relevans för dem är begränsad har man arbetat aktivt med
den här komponenten av samverkansuppgiften.
Som bidragande orsak till förändring anger lärosätena ofta externa faktorer
som utlysningar från finansiärer, mer eller mindre påtvingade utvärderingar
och ökade krav från regionen och övriga samhället. Vissa lärosäten har genomfört förändringarna genom att själva omprioritera resurser, medan andra har
fått extern finansiering, t.ex. från Vinnova, för att etablera nya arbetssätt. Vid
en värdering och jämförelse av lärosätens utveckling måste därför hänsyn tas
till lärosätets roll i högskolesystemet och den region de verkar i.
Ledningsprocessen är viktig

I den tidigare utvärderingen togs ledningsprocessen för given när det gäller
lärosätenas medverkan i kunskaps- och innovationssystemet. Den finns därför
inte med i figur 6 nedan, som illustrerar lärosätenas medverkan i kunskapsoch innovationssystemet.
Utifrån både enkätsvar och diskussioner under en hearing med lärosätena
blev det tydligt för oss att samverkan måste vara en naturlig del av ett lärosätes ledningsprocess.
Figur 6. Kunskaps- och innovationssystemet.
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Universitetens och högskolornas ansvar
Figuren illustrerar de två processerna i kunskaps- och innovationssystemet: start av bolag samt kunskapsöverföring mellan lärosätet och näringslivet 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.
1. I idémiljön stimuleras och identifieras möjligheter till entreprenörskap och forskningssamverkan.
2. I startmiljön utvecklas och paketeras det som ska kommersialiseras eller nyttiggöras på annat sätt. I
startmiljön sker olika former av strategisk samverkan för att åstadkomma kunskapsutbyten mellan
lärosätet och den offentliga sektorn eller näringslivet.
3. I tillväxtmiljön kommersialiseras och nyttiggörs idéer och forskningsresultat.
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Behov av bättre samordning på den lokala och regionala nivån

Universiteten och högskolorna arbetar allt mer med att identifiera idéer och
stimulera entreprenörskap. Syftet är att öka nyttiggörandet av kunskap och
kompetens. Vår bild är att finansiärer och den omgivande regionen har varit
drivande bakom den här utvecklingen. Deras uppgift har varit att förstärka
lärosätets roll som regionens tillväxtmotor.
Utifrån lärosätenas beskrivningar kan man dra slutsatsen att de flesta har
ett starkt fokus på att få den egna verksamheten och de interna processerna
att fungera. Detta intryck förstärktes vid en hearing med alla lärosäten. Lärosätena är däremot inte lika aktiva i att samordna sig med den övriga regionen
för att bli den tillväxtmotor som efterfrågas. Det finns trots allt några lärosäten som har blivit drivande för frågorna på den lokala och regionala nivån och
som har tagit initiativ till nätverk mellan olika aktörer. Det är en förutsättning
för ett regionalt innovationssystem, som ska finnas vid sidan av de sektoriella
innovationssystemen.
Ökat tryck på universiteten och högskolorna på nyttiggörande

Det finns ett ökande tryck från det omgivande samhället på att universitet
och högskolor ska nyttiggöra kunskap och kompetens i såväl stora som små
och medelstora företag. Detta har sina förklaringar. Exempelvis är produktutvecklingscykeln allt kortare för högteknologiska företag. Det finns därför
ett ökande behov för att snabbt implementera de senaste forskningsresultaten
i företagets produkter, något som är en förutsättning för att klara den globala
konkurrensen. Bildandet av olika typer av centrum där företag samverkar
med högskolan har förstärkt denna process. Detta ställer nya krav på lärosäten som måste hitta balans mellan grundforskning och tillämpad forskning.
Det ställer också krav på ett väl fungerande samarbete mellan lärosätena och
industriforskningsinstituten.
Processen av nyttiggörande av forskningsresultat är dubbelriktad och
beskrivs ofta som en ”push-pull-process”. Det innebär att man antingen söker
användning för en ny idé (pull) eller söker en innovativ lösning på ett problem
(push). Det förstnämnda innebär att forskare och lärare söker kontakt med
användare, det andra att användare söker kontakt med forskare och lärare. Att
skapa denna dialog kräver tid. Av den orsaken är de lärosäten som har lång
tradition av sådana kontakter ofta de mest framgångsrika med att vidmakthålla och vidareutveckla dialogen.
Påtagligt är att samverkan med offentlig sektor saknas i många enkätsvar.
Vi vill därför påminna om att kunskap och kompetens som finns på lärosätena även kan användas där. Detta har också påtalats i forskningspolitiska
propositioner.
Entreprenörskap är viktigt i ett flexibelt arbetsliv

Inom entreprenörskapsutbildningen har det skett mycket sedan 2004. Alla
lärosäten har kommenterat frågan och beskrivit sin verksamhet och verksam-
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heten är på ett naturligt sätt kopplad till ämnesutbildningen. I utbildningarna
i entreprenörskap lär sig studenterna sådant som riskhantering och ekonomi.
Även inom humaniora, samhällsvetenskap, lärarutbildning och konst rapporteras olika aktiviteter. Träning i entreprenörskap inom de tekniska och
medicinska områdena är mera förväntad. Motiven för all verksamhet handlar
om ökad självkänsla, kreativitet, egen och studenternas motivation.
Utbildningar i entreprenörskap handlar inte bara om att starta företag
utan också om studenternas anställningsbarhet och anpassning till arbetslivet. Dagens arbetsmarknad kräver att studenterna har specialkunskaper, men
de måste också kunna arbeta självständigt och driva projekt från idé till produktutveckling och marknadsföring. Arbetsformen kommer att variera från
anställning i en större eller mindre organisation till eget företagande. Vi menar
att alla anställningsformer kräver kunskap om entreprenörskap.
Det finns också ett stort intresse bland studenter för att starta företag. När
det gäller dem på grund- och avancerad nivå kan nära två av tre studenter
tänka sig att bli företagare. En liknande uppgift som avser doktorander är en
fjärdedel.63
Studentinsyn nödvändig om holdingbolag har uppdragsutbildning

I holdingbolagen inryms allt fler verksamheter. En utveckling är att lärosätet
erbjuder uppdragsutbildning via ett dotterbolag. Det är en verksamhet som i
bästa fall ger ett mervärde för studenter på den ordinarie utbildningen, men
som också kan konkurrera med den. Vi är därför angelägna om att studenter,
när uppdragsutbildning erbjuds via holdingbolaget kan lämna synpunkter på
holdingbolagets verksamhet. Detta kan ske genom att de adjungeras till styrelsemöten där uppdragsutbildningens omfattning och inriktning diskuteras.

Sammanställning av enkätsvar
I detta avsnitt redovisar vi sammanställningen av lärosätenas enkätsvar på
frågorna 8–10 och 2164.
Strategier som stödjer behoven i kunskaps- och
innovationsprocessens olika delar

Bedömargruppen rekommenderade lärosätena att utveckla strategier som stödjer behoven i kunskaps- och innovationssystemets olika delar. Bakgrunden är
att flera lärosäten saknade helhetstänkande kring kunskaps- och innovationsprocessen. Med inspiration från bl.a. Chalmers och Linköpings universitet
utarbetade bedömargruppen 2004 figur 6 över ett heltäckande kunskaps- och
innovationssystem. I enkäten bad vi universiteten och högskolorna – med
utgångspunkt i figuren – om att kortfattat beskriva situationen på lärosätet år
63. Drivhuset (2007), Attityd 07 – Är studenter morgondagens företagare? samt uppgifter från en
ännu ej publicerad doktorandundersökning genomförd av Högskoleverket.
64. Som framgår av tidigare fotnot finns frågornas fullständiga formulering i bilaga 2.

69

2004, i dagsläget, vad som ligger bakom en eventuell förändring samt framtidsplaner.
Nästan alla har fler aktiviteter och bredare verksamhet än tidigare

De flesta lärosäten har både fler aktiviteter och bredare verksamhet i jämförelse
med 2004. Flera universitet och högskolor har genomfört mer genomgripande
förändringar. De har utvecklat strategier för och har en bredd på aktiviteterna i kunskaps- och innovationsprocessens alla delar. Bland dem hittar vi
universiteten i Lund, Umeå, Linköping och Karlstad samt Mittuniversitetet,
KI, Mälardalens högskola och Högskolan i Halmstad. Exempel på hur de har
förstärkt sin verksamhet redovisar vi nedan.
Lunds universitet har förstärkt organ som stödjer lärare och forskare
Lunds universitet har förstärkt de organ som stödjer kommersialisering av
forskningsresultat och affärsidéer från universitetets forskare och lärare. Exempelvis erbjuder LU Innovation – den tidigare s.k. näringslivsenheten – stöd
inom hela kommersialiseringsprocessen såsom tidig affärsrådgivning, patent,
finansiering, juridik och PR. Syftet är att skapa ett s.k. Tech Transfer Office.
Ett nytt utvecklingsbolag har också bildats inom universitets holdingbolag
med syfte att stärka försörjningen av riskkapital.
Umeå universitet har breddat kontakten med samhället
Umeå universitet lyfter fram två betydande förändringar sedan 2004. Det är
dels ökad tillgång till riskkapital för bolag inom regionens innovationssystem, dels en utökad inkubatorverksamhet. Utvecklingsarbetet har främst skett
inom universitets holdingbolag – Uminova Holding.
Uminova Invest är dotterbolaget som tillhandahåller tidig sådd-finansiering. Det har flera delägare, bl.a. Innovationsbron, Umeå kommun, Norrlandsfonden och Industrifonden. Bolagets strategi är att investera mindre
belopp i verksamheter med stor risk.
Från universitets sida är man nöjd med Uminova Invest. Genom de många
delägarna har man fått tillgång till både kapital och samhällskontakter. Investeringsstrategin har gjort att flera bolag har utvecklats och andra investerare
har därefter gått in. Det har också visat sig att huvuddelen av de bolag som
fått kapital kommer från universitetet. Universitetet menar att samverkan i
systemet är framgångsfaktorn.
Den reguljära inkubatorverksamheten vid Uminova Invest erbjuder en
arbetsplats, rådgivning, tillgång till ett affärsnätverk samt olika affärsutbildningar. Att så mycket skett inom området tillskriver man stödet från Vinnovas
nationella inkubatorprogram. Dessutom finns en EU-finansierad inkubator
för bioteknikområdet som ett dotterbolag till Uminova Invest.
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Linköpings universitet har hög grad av integration med regionen
Linköpings universitet har de senaste åren tagit en mer uttalad roll som drivande aktör i regionens kunskaps- och innovationssystem. Exempelvis har
holdingbolaget förvärvat teknik- och forskningsparken Mjärdevis inkubator.
Den har i sin tur har slagits samman med inkubatorn vid Norrköpings teknikoch forskningspark. Vidare har Growlink – det stödjande regionala nätverket
för nyföretagande – fått en permanent ledningsfunktion.
Det har även skett förändringar när det gäller universitetets innovationsstödjande verksamheter riktade till personal och studenter. Inom avdelningen
för externa relationer finns numera ett s.k. Knowledge Transfer Office. Där
finns verksamheter som vanligtvis finns på ett s.k. Technology Transfer Office,
t.ex. stöd för kunskapsöverföring, idésökning och regional samverkan samt
samordning av utbildningar i entreprenörskap. Tidigare fanns flera av verksamheterna i universitetets holdingbolag, men nu finns där enbart företag som
lärosätet har kommersiella intressen i.
Karlstads universitet är en del av regionens innovationssystem
Karlstads universitet har tagit rollen som ledare och koordinator för innovationsverksamheten i regionen. Som en del av den processen har lärosätet deltagit i en OECD-utvärdering om regional samverkan65. Lärosätet har tagit
fram flera strategidokument för sin medverkan i kunskaps- och innovationssystemet och det pågår flera utvecklingsprojekt. Ett sådant handlar om att
identifiera och undanröja genusrelaterade hinder för tillväxt. Ett annat handlar
om benchmarking med utländska lärosäten med syfte att ytterligare förstärka
ledningsprocessen. Alla utvecklingsprojekt syftar till att förstärka ledningsprocessen och den regionala samverkan.
Mittuniversitetet har tagit fram en handlingsplan med hjälp av ett externt råd
På Mittuniversitet finns sedan 2006 ett rektorsråd för forskningsdriven kommersialisering. Ledamöterna kommer från små och stora företag, Innovationsbron, kommuner och länsstyrelse. En av rådets första uppgifter var att delta i
arbetet med att ta fram universitetets handlingsplan för ”kommersialisering
av forskningsresultat och tekniköverföring”.
Målet med handlingsplanen är att öka antalet av företag i regionen. Detta
har brutits ner i delmål, och konkreta handlingsplaner har tagits fram för att
nå dessa. Delmålen är följande:
• Öka antalet forskningsprojekt i samarbete med företag och med ursprung
i företag
• Öka antalet forskningsprojekt
• Öka antalet nystartade företag med affärsidéer från forskningen
• Stärka grundforskningen inom relevanta områden

65.	��������������������������������������������������
OECD-utvärderingen avrapporterades i OECD (2007), Higher Education and Regions. Globally Competitive, Locally Engaged.
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• Öka studenternas och doktorandernas anställningsbarhet och/eller entreprenörskunnande.
KI arbetar allt mer internationellt
På KI har samverkan – i bemärkelsen kommersialisering – fått en tydligare
och tyngre roll än tidigare. Bl.a. har en ny enhet bildats för att öka intresset för och kunskapen om hur upptäckter och uppfinningar kan nyttiggöras
– Unit for bioentrepreneurship (UBE). UBE arrangerar kurser, seminarier
och arbetsmarknadsaktiviteter för studenter, forskarstuderande, unga forskare,
forskargruppsledare och kliniker. Dessutom har de andra aktörerna i innovationssystemet fått tydligare roller och processer har preciserats.
Att samverkan med industrin har ökat i betydelse under de senaste åren
visar sig på flera sätt. Exempelvis har KI ökat sin EU-finansiering och är nu på
första plats bland svenska lärosäten i fråga om att attrahera EU-medel66.
Mälardalens högskola utvecklar sitt arbete med lokalt och regionalt stöd
Enheten Idélab vid Mälardalens högskola fanns redan 2004 för att stödja och
uppmuntra nyföretagande hos forskare, lärare och studenter. Under de senaste
åren har verksamheten vidareutvecklats genom samarbete med teknik- och
forskningsparker och finansiärer. Det är främst inom processen kunskapsöverföring (se figur 6) som högskolan har utvecklat sitt arbete:
”För att stödja utveckling av ny forskningssamverkan drivs en verksamhet (i
projektform i dagsläget) som utifrån företags behov i högskolans närregion
tar fram forskningsidéer som utvecklas i samspel mellan företag och forskare.
Projektet leds från Enheten för Externa Relationer och involverar de flesta av
högskolans institutioner (olika från fall till fall beroende på uttalade behov
hos företag). Verksamheten har pågått i två år och 28 nya forskningssamverkansprojekt har skapats varav 20 har erhållit finansiering och reglerat Intellectual Property Rights. Åtta projekt har planerat och budgeterat sin samverkan i samband med olika ansökningar om finansiering. Ett femtiotal företag
som Mälardalens högskola inte hade forskningssamarbete med tidigare, främst
SMF, omfattas av dessa nyskapade projekt. Utvecklingsprocessen stöds genom
olika insatser alltifrån från företagsbesök, idéutvecklingsmetoder, skrivarkurser, seminarier och coachning.”

Högskolan i Halmstad utvecklar campus till ”Stadsdelen Innovationsstaden”
Högskolan i Halmstad startade 2005 ett utvecklingsarbete kring stödet till
kunskapsöverföring och entreprenörskap. Det genomfördes i samarbete med
kommunen, Region Halland och företagen. Resultatet blev en förstärkning
av resurserna för arbetet och en tydligare ansvarsfördelning mellan intressenterna. Bland satsningarna finns högskoleledningens initiativ till lärosätesövergripande processer för att inspirera lärare och forskare, en ny inkubator som
66. NU-databasen.
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ägs av högskolans holdingbolag och kommunen samt en omvandling av campusområdet till ”Stadsdelen Innovationsstaden”. Till det kan läggas att Region
Halland förbundit sig att dels öka entreprenörskapsutbildning för grund- och
gymnasieskola för att öka inflödet i inkubatorn, dels stimulera kommuner att
utveckla centrum där företag kan etablera sig efter inkubationsfasen om de
inte vill stanna på högskoleområdet.
Ökade krav samt Nyckelaktörsprogrammet anges ligga bakom utvecklingen

Drygt hälften av lärosätena anger vad som ligger bakom förändringarna.
Några av dem, däribland Umeå universitet, Lunds universitet, KI och Mälardalens högskola, pekar på större krav från såväl den egna personalen som det
omgivande samhället.
Några andra beskriver Vinnovas nyckelaktörsprogram som en viktig orsak
till förändring. Exempelvis lyfter Linköpings universitet den finansiering som
man har fått för att utveckla sin verksamhet och Mittuniversitetet och Stockholms universitet ser utvärderingarna som programmet erbjudit som centrala
för det egna utvecklingsarbetet.
Varierande framtidsplaner

I stort sett alla universitet och högskolor redovisar sina framtidsplaner för att
bättre kunna stödja behoven i kunskaps- och innovationssystemets alla delar.
Några av dem redovisar vi mer i detalj nedan.
Universiteten i Uppsala och Göteborg kommer att utveckla sina verksamheter utifrån rekommendationer från bedömargruppen i Vinnovas nyckelaktörsprogram. Lärosätena har också fått finansiering från programmet. Uppsala
universitet skriver att man bl.a. kommer att bygga upp strukturerade samarbeten med utvalda företag inom sina strategiska forskningsområden. Ett annat
mål för universitetet är att föra in diskussioner om patent i ett tidigt skede och
sedan tillsätta en affärsmässig projektledning. Det menar man ökar chanserna
till kommersiellt intressanta resultat. Göteborgs universitet planerar att öka
samarbetet med Chalmers. Universitetet kommer dessutom att – tillsammans
med holdingbolaget – ta fram en IP-policy67. Den ska innehålla rutiner för
hur holdingbolaget ska säkerställa immateriella rättigheter och hur eventuella
vinster ska fördelas mellan olika forskargrupper inom universitetet.
Linköpings universitet vill formalisera processen kring kommersialisering
ytterligare. Därför ska man inrätta ett ”Commercialization board” som ett
fristående, rådgivande organ till rektor.
KI vill öka möjligheterna till tidig såddfinansiering. Man planerar också att
satsa mer på idésökning inom universitetet.
Chalmers utvecklar nu möjligheterna för institutionerna att använda patent
och andra tillgångar för exempelvis licensiering. För detta har man skapat en
särskilt organisation.
67. Med IP-policy (Intellectual Property Policy) menas regler för hantering av immateriella rättigheter.
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Identifiering av idéer och stimulering av entreprenörskap

Vi rekommenderade lärosätena att öka fokus på att identifiera idéer och stimulera entreprenörskap och menade att alltför få initiativ togs. Vi frågade därför
vilka aktiviteter som bedrevs vid lärosätet för att identifiera idéer och stimulera
entreprenörskap 2004, aktiviteterna idag, vad som ligger bakom en eventuell
förändring, samt framtidsplanerna.
Ökat fokus på idésökning och stimulering av entreprenörskap hos de flesta

I stort sett alla lärosäten har redovisat hur verksamheten har utvecklats sedan
2004. De allra flesta lägger större vikt än tidigare på att identifiera idéer och
stimulera entreprenörskap. Flera har gjort mer omfattande satsningar inom
området. Bland dessa finns Chalmers, Högskolan i Jönköping, Mälardalens
högskola, Högskolan i Kalmar och Konstfack samt universiteten i Göteborg,
Umeå, Luleå och Linköping. Några av deras satsningar beskriver vi nedan.
Chalmers utökar vinnande koncept
Chalmers har fortsatt utveckla sin entreprenörskola. Dessutom har lärosätet,
tillsammans med Göteborgs universitet, startat en systerskola till entreprenörsskolan inom bioteknik – GIBBS (Gothenburg International Bioscience
Business School). Skolan drivs i samarbete med forskningscentrum, institut
och näringsliv inom bl.a. biomaterial och cellterapi, och är en del av Vinnovas
Vinnväxtprogram Biomedicin i Västsverige. För Chalmers är GIBBS en del
av lärosätets strategi för att utveckla entreprenörskapet inom väl valda områden. Sedan 2004 har projektidéer och bolagisering ökat med ca 50 procent vid
Chalmers entreprenörskapsskola och GIBBS.
Entreprenörskap stimuleras också på bredden genom kursen Affärsutveckling för tillväxtföretag som ges i samverkan med Venture Cup Väst68. Ungefär
200 studenter deltar i kursen som också är poänggivande. Även doktorander
kan gå den.
Utöver nämnda satsningar pågick projektet Entreprenörskap på Chalmers
under 2006. Det syftade till att ”identifiera och förankra en särskild profil för Chalmers Lindholmen gällande entreprenörskap, innovationssystem
och nyttiggörande av kunskap”. För att få en sammanhållen strategi för hela
lärosätet analyserades befintlig verksamhet och nationella och internationella
jämförelser genomfördes. Projektet utmynnade i förslaget att profilera entreprenörskap, t.ex. fler kurser som sträcker sig till en bred studentgrupp och som
kopplar till Bolognaprocessens fokus på anställningsbarhet samt förstärkt stöd
till forskargrupper.

68. Venture cup är en organisation som hjälper studenter och anställda med affärsidéer att
utveckla och förverkliga dessa. Genom Venture Cups affärsplanstävling får deltagarna tillgång till handledning, återkoppling från juryn, utbildning och ett kontaktnät.
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Högskolan i Jönköping har nytt holdingbolag
Högskolan i Jönköping fortsätter satsningen på aktiviteter för att fler anställda
och studenter ska starta företag. Lärosätet satsar brett. Exempelvis vill man att
studenter med varierande ämnesbakgrund ska delta i aktiviteterna.
Sedan 2006 har högskolan ett holdingbolag för att erbjuda s.k. tidig såddfinansiering. Bolaget har ett nära samarbete med den teknik- och forskningspark som ligger i anslutning till högskolan, Jönköping Science Park. Där finns
också inkubatorsverksamhet.
Mälardalens högskola har utvecklat verksamheten vid Idélab
Mälardalens högskola har verksamheten Idélab för att kommersialisera forskningsresultat och ”studentidéer”. Verksamheten har funnits i flera år och har
både uppsökande verksamhet och aktiviteter för att stimulera till företagsstart
och entreprenörskap. Sedan 2006 är Idélab en reguljär verksamhet vid högskolan. Verksamheten har ökat i omfattning de senaste åren och fått en tydligare
inriktning mot kommersialisering av forskningsresultat.
Entreprenörskapssatsningen har gett avtryck i forskning och utbildning vid
högskolan. Exempelvis har nya utbildningsprogram startats med inriktning
mot innovation och inom lärarutbildningen genomförs temadagar om entreprenörskap. Inom vårdutbildningarna använder man Idélab för kursinslag,
t.ex. kreativt ledarskap och när det gäller forskning finns projektet Hälsorobotik. Det sistnämnda ska visa på möjligheterna till innovation och entreprenörskap inom vård- och hälsoområdet.
Högskolan i Kalmar har uppföljningsbara mål för sin idéscouting
Idag planeras och genomförs särskilda insatser för idésökning bland lärare
och forskare vid Högskolan i Kalmar. Målet är att identifiera tillväxtidéer,
öka intresset för kommersialisering och att utveckla metoder för kommersialisering. Insatserna genomförs genom uppsökande verksamhet – idéscouting – hos de anställda. Fram till årsskiftet 2007/08 ska särskilda möten ha
genomförts med 100 av forskarna och lärarna och målsättningen är att hitta
20 kommersialiseringsidéer som genererar minst 3–4 forskningsbaserade kommersialiseringar.
En särskild satsning är den årliga inspirationsdagen för personalen som
syftar till att ytterligare stimulera till entreprenörskap. Tanken är att få in
entreprenörskap i utbildningen och att få förståelse för vad entreprenörskap
är. Dagen är undervisningsfri (rektors beslut) och parallellt ordnas en entreprenörsdag för studenter. Detta gör att många har möjlighet att delta.
Konstfack har starthus för utexaminerade studenter
Transit är Konstfacks s.k. starthus inom design, konsthantverk, grafik, mode
och konst. Syftet är att stödja och inspirera till innovativa idéer och initiativ
hos utexaminerade studenter från Konstfack och andra konst- och designhög-
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skolor. Fokus ligger på analys av förutsättningar för kommersialisering samt
planering och utveckling av affärsverksamhet.
Transit öppnades på initiativ av Konstfack och SSES (Stockholm School of
Entrepreneurship).
Luleå tekniska universitet utvecklar entreprenörskap på flera olika sätt
Vid Luleå tekniska universitet – som också är samarbetspartner till Umeå
universitet i ett nyckelaktörsprojekt – driver man frågan om entreprenörskap
på flera olika sätt. Utöver satsningen tillsammans med Umeå universitet finns
sedan 2005 ett projekt för att skapa ett entreprenöriellt universitet och ett
annat om entreprenörskap i lärarutbildningen. Det sistnämnda syftar till attitydförändring och integration av ett entreprenöriellt tänkande i skolan och
lärarutbildningen. Projektet riktar sig till studenter, lärarutbildare och yrkesaktiva.
Entreprenörskapet märks också i lärosätets nya strategi. Som ett övergripande mål finns att utbildningarna ska genomsyras av ett entreprenöriellt
förhållningssätt.
Ett konkret bidrag för att stödja och utveckla den entreprenöriella kulturen
är den s.k. entreprenörskapsveckan:
”Entreprenörsveckan genomfördes för första gången hösten 2006 och den är
tänkt som ett årligen återkommande arrangemang. Den rymmer såväl traditionella föreläsningar och seminarier som workshop för lärare och en så kallad
entreprenörsakut. Medverkar gör ett stort antal forskare vid Luleå tekniska
universitet och representanter från bl.a. Nutek, Bolagsverket och Skatteverket.
Entreprenörsveckan arrangeras av forskningsämnet entreprenörskap i samverkan med bl.a. LTU Innovation, Venture Cup och Idéhuset, vars verksamhet
riktar sig till studenter som funderar på eget företagande.”

Göteborgs universitet nysatsar ihop med Chalmers
På Göteborgs universitet har man påbörjat en process för att utveckla en
entreprenöriell kultur vid institutioner och i forskningsmiljöer. Som en del av
processen drivs fakultetsöverskridande projekt och det har också tagits separata fakultetsinitiativ. Projektet Search är ett exempel på det förstnämnda.
Det drivs tillsammans med Chalmers och syftar till att förbättra metoder för
kommersialisering av forskningsresultat. Ett annat exempel på fakultetsöverskridande projekt är Förekom. Det ska uppmuntra nyttiggörande av forskningsresultat. Bland fakultetsinitiativen finns Handelshögskolans integrerade
tillväxtcentrum. Ett annat är den naturvetenskapliga fakultetens försöksverksamhet Tjärnö innovationssystem med marint fokus. Sahlgrenska akademin
– universitetets medicinska fakultet – har ett centrum för entreprenörskap som
ska utveckla projekt i samverkan med lokala och regionala aktörer.

76

Universitetet har också ökat sitt stöd för entreprenörskapsaktiviteter där universitetet själv inte är huvudman. Exempelvis har Drivhuset ett särskilt uppdrag att arbeta för företagsamhet bland lärosätets studenter sedan 200669.
Den nya enheten Forsknings- och innovationsservice hjälper lärare och
forskare med att formulera strategier för kommersialisering vid anslagsansökningar. Enheten informerar också personal och studenter om entreprenörskapets villkor.
Umeå universitet använder holdingbolaget
Umeå universitet har tillsammans med holdingbolaget arbetat för att stärka
idésökning bland de anställda. Bl.a. har rektor genomfört en särskild satsning.
Insatser för att öka den entreprenöriella kulturen är också prioriterat i lärosätets medverkan i Vinnovas nyckelaktörsprogram tillsammans med Luleå
tekniska universitet.
Linköpings universitet har skapat två nya organ
KTO (Knowledge Transfer Office) vid Linköpings universitet genomför aktiviteter som ska stimulera till entreprenörskap bland studenter, lärare och forskare. Där finns bl.a. VentureZone som är ett nav för entreprenörskap bland
studenter. Aktiviteter som riktar sig till de anställda handlar om uppsökande
verksamhet och stöd som patentrådgivning, affärsjuridik, kommersiella
bedömningar och rådgivning vid företagsbildande.
Med LiU Incubator erbjuds inkubering vid samtliga campus och lärosätet
har i och med detta tagit ett större ansvar än tidigare för tillförseln av idéer.
Trycket utifrån har lett till förändring

En majoritet av lärosätena anger varför man har ökat fokus på att identifiera
idéer och stimulera till entreprenörskap. Som orsak anges ofta att det finns
önskemål från aktörer utanför lärosätet. Det handlar antingen om att finansiärer har ställt tydliga krav på en ökad satsning på entreprenörskap, eller så
har motsvarande krav ställts från regionen.
Nästan alla beskriver framtidsplaner

Nästan alla lärosäten skriver om sina framtidsplaner. Ett exempel kan ges från
Mälardalens högskola, som har formulerat sju åtgärder för att öka fokus på
entreprenörskap.
• Tydliggöra befintliga projekt och aktiviteter i utbildning, forskning,
ledarskap, arbetsformer, etc. Varje enhets verksamhet ska analyseras och
en handlingsplan för verksamheten ska tas fram.
• Vidareutveckla innovations- och entreprenörskapskulturen vid högskolan genom att skapa ett ”entreprenöriellt förhållningssätt”. Detta ska vara

69. Syftet med stiftelsen Drivhuset är att studenter ska kunna driva projekt, starta företag och
utveckla idéer under sin studietid. Drivhuset finns på tio orter.
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•

•
•

•

•

användbart för studenter och doktorander både för utbildningen och i
kommande yrkesverksamhet.
Främja nyföretagande genom att inrätta funktionen ”eldsjäl” vid varje
institution. Den ska skapa engagemang, kunna hämta in kompetens och
ta initiativ till projekt inom innovation och entreprenörskap.
Sprida kurser i innovation, kreativitet och entreprenörskap till fler institutioner än idag.
Utveckla nya kurser inom forskarutbildningen, sådana som idag finns
inom området innovation, design och entreprenörskap. Det finns planer
på en särskild kurs inom forskarutbildningen om kommersialisering av
forskningsresultat.
Utveckla ett koncept för ”entreprenöriella handledare”. Det kan vara såväl
interna som externa resurspersoner som handleder doktoranderna vid
sidan av de vetenskapliga handledarna.
Skapa ett kompetensråd inom området innovation och entreprenörskap.
Det ska vara ett stöd för samtliga institutioners arbete.

Nyttiggörande i befintlig verksamhet

Bedömargruppen rekommenderade lärosätena att lägga större vikt vid nyttiggörande av idéer och forskningsresultat i befintliga företag och offentlig
verksamhet. Den ansåg också att lärosätena borde utveckla sina nätverk och
kontaktytor genom t.ex. forskningsinstituten eller institutsliknande organisationer inom det egna lärosätet. Lärosätena lade för liten vikt vid stöd till
affärsutveckling och annat nyttiggörande av forskningsresultat i befintliga
företag och offentlig sektor. Dessutom saknades kontaktytor till andra aktörer.
Utifrån den informationen bad vi lärosätena kortfattat beskriva aktiviteterna
för nyttiggörande samt nätverk och kontaktytor 2004, aktiviteterna idag, vad
som ligger bakom en eventuell förändring samt framtidsplaner.
Drygt en fjärdedel har gjort mer omfattande förändringar

I stort sett alla universitet och högskolor har redovisat hur verksamheten har
förändrats sedan 2004. En dryg fjärdedel av dem har gjort mer omfattande
förändringar, t.ex. universiteten i Uppsala och Lund samt KI, Chalmers, Blekinge tekniska högskola, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Borås och Högskolan Väst. Exempel från dem
redovisar vi nedan.
Uppsala universitet samverkar med företag i Ångströmakademin
Inom Ångströmakademin vid Uppsala universitet samverkar företag med
starka forskargrupper för att skapa projekt som är intressanta för både industrin och akademin. I universitetets handlingsplan för kommersialisering och
tekniköverföring understryks vikten av strukturerade samverkansprojekt med
näringslivet och att universitetet skapar allianser med företag och grupper av
företag. Man vill vara proaktiv i sin tekniköverföring.
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I Lund kräver samverkan med stora företag en ”top down-process”
Lunds universitet har genomfört flera åtgärder för att utveckla samarbetet
med näringslivet. När det gäller de större företagen har man konstaterat att de
kräver en ”top down-process”, dvs. att vd möter rektor som ett första steg i ett
samarbete. För närvarande har universitetsledningen kontakt med ett tiotal
företag. När det gäller de små och medelstora företagen samarbetar lärosätet
med Connect Skåne70.
Umeå universitet – en samarbetspartner för regionens företag
Umeå universitet har tagit rollen som en proaktiv samarbetspartner för regionens företag. Det är enheten för näringsliv och samhälle (ENS) som har
ett särskilt ansvar för att utveckla universitetets regionala engagemang och
kontaktytorna mellan forskare och företag. Vid universitetet finns också flera
centrumbildningar som syftar till att utveckla befintliga företag och offentlig
sektor. Där finns miljöer som ska tillgodose hela innovationsprocessen.
Linköpings universitet har skapat en ny plattform för nyttiggörande
Vid Linköpings universitet finns numera en KTO (Knowledge Transfer Office)
och man har också lanserat LiU Innovation. Genom dessa har man fått en ny
plattform och ramverk för universitetets samlade aktiviteter för nyttiggörande
av immateriella rättigheter och annan kunskap. Lärosätet har också kopplat
regionala nätverk till plattformen för att möjliggöra exploatering av idéer med
ursprung utanför universitetet, t.ex. Growlink. För att möjliggöra ytterligare
företagskontakter har lärosätet ett nära samarbete med flera forskningsinstitut,
t.ex. FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut). Under 2006 skapade universitetet en särskild
tjänst som affärsutvecklare för att bättre hantera affärsidéer – ofta sådana som
initierats utanför universitetet.
KI har nytt Strategy and development office
KI har som mål att utveckla sina aktiviteter, kontaktytor och nätverk i takt
med verksamhetens krav och har därför inrättat ett s.k. Strategy and development office. Lärosätet har de senaste åren också fördjupad samverkan med
Stockholms läns landsting, bl.a. deltar man aktivt i planeringen inför byggandet av det nya universitetssjukhuset.
Chalmers satsar på verifiering
Chalmers industriteknik (CIT) har till uppgift att nyttiggöra den vetenskapliga kompetensen hos Chalmers lärare i industrin och övriga näringslivet. CIT
har funnits sedan mitten av 1980-talet och har haft en kontinuerlig utveckling
av verksamheten. Nu senast har man rekryterat personer som kan identifiera
70. Connect syftar till 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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och verifiera forskningsresultat med ett potentiellt kommersiellt värde. CIT
erbjuder också dessa till näringslivet. Lärosätet skriver att det särskilt är de
små och medelstora företagen som behöver hjälp med detta då de i allmänhet
saknar egna sådana resurser.
BTH Framtidskapital ska bygga långsiktiga relationer
BTH Framtidskapital är en ny enhet på Blekinge tekniska högskola. Enheten bedriver utåtriktad verksamhet, t.ex. ”underhåller” befintliga relationer
och etablerar nya relationer med företag, stiftelser och privatpersoner. För att
göra detta har man kartlagt dagens samarbeten och tagit fram goda exempel
på forskningsprojekt som har genomförts i samverkan mellan högskola och
företag.
Syftet med enheten är att skapa långsiktiga relationer med företag. Detta
möjliggör en ökad externfinansiering och att forskningen i större utsträckning
ska styras utifrån behov hos företag och högskola. På högskolan finns också
två nya centrumbildningar som ska underlätta för lärosätets spetskompetens
att möta företagens behov.
Malmö högskola har nya flervetenskapliga plattformar för samverkan
Malmö högskola har utvecklat sitt samarbete med näringsliv och offentlig
sektor genom att ta initiativ till flera s.k. plattformar inom exempelvis biologiska gränsytor, fastighetsföretagande, nya medier och spelutveckling. Plattformarna är flervetenskapliga och har samarbetspartners inom både näringslivet och den offentliga sektorn.
Ökat tryck från företag på Mälardalens högskola
Mälardalens högskola redovisar en ökad efterfrågan på nyttiggörande i företag, organisationer och nätverk. De handlar dels om att bidra till utbildning i
kreativa metoder och verktyg i företag, dels om att stötta kommersialiseringsprocesser i företag som saknar egen organisation antingen för att skapa nya
produkter eller för att ta hand om idéer från de anställda.
Forskarskola på Högskolan i Halmstad för nyttiggörande i offentlig sektor
Med start 2006 bygger Högskolan i Halmstad upp en flervetenskaplig forskarskola ”Nya varor, nya tjänster inom hälsa och välbefinnande”. Syftet är att
öka forskningsrelaterat entreprenörskap i vid bemärkelse. I utbildningen ingår
moment och kurser i nyttiggörande och kommersialisering. Under utbildningen arbetar doktoranderna i, eller i nära samarbete med, näringsliv och
offentlig sektor.
Högskolan Väst har ny centrumbildning, m.m.
Sedan 2004 har Högskolan Väst skapat centrumbildningen SMART (Swedish
Manufacturing Research and Technology Center). Verksamheten syftar till
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att ta fram simuleringsmetoder för att utforma och styra tillverkningsprocesser inom industrin.
På institutionen för teknik, matematik och datavetenskap finns ett näringslivsråd med representanter från näringslivet, forskare, lärare och annan personal vid Högskolan Väst. Rådet fungerar som ett forum där näringslivet och
akademin träffas och utbyter erfarenheter, arbetar med gemensamma frågor
och samarbetar kring projekt. En ny aktivitet för 2007 är Uppdrag 24. Den ska
öka kontaktytorna mellan arbetsliv och studenter. På 24 timmar ska studenterna lösa en specifik uppgift och presentera sin lösning för företaget i fråga.
Uppdragen kan vara av varierande slag och har hittills handlat om allt från
framtagande av logotyp och grafisk profil till tillverkningstekniska och logistiska lösningar. Konceptet ska särskilt passa små och medelstora företag.
Profilering och ”ökat intresse” bakom förändring

Ungefär tre fjärdedelar av alla universitet och högskolor redovisar orsaken
till att man har förändrat verksamheten. Av dem anger flera att det handlar
om att man vill profilera lärosätet, t.ex. universiteten i Göteborg och Örebro,
Blekinge tekniska högskola och Högskolan i Gävle. Några andra, bland dem
Lunds universitet, KI och Högskolan i Kalmar, har märkt ett ökat intresse
och större krav från forskare och samhälle och har därför utvecklat sin verksamhet. Bl.a. Högskolan i Borås och Göteborgs universitet skriver att forskningsfinansiärerna ställer krav på ökat nyttiggörande. Slutligen kan nämnas
att universiteten i Umeå och Linköping har satsat på ökat nyttiggörande i
befintliga företag som ett sätt att ta ett större regionalt ansvar.
Olika vägar att öka nyttiggörande

Ungefär tre fjärdedelar av alla lärosäten redovisar sina framtidsplaner när det
gäller ökat nyttiggörande i befintliga företag. Här kan först exemplifieras med
universiteten i Umeå och Linköping. Vid båda lärosätena planeras flera utvecklingsprojekt som kommer att finansieras med medel från Vinnovas nyckelaktörsprogram. Linköpings universitet skriver:
”Kontakterna för kommersialisering mellan institut, företag och akademi
kommer att intensifieras inom ett par av Nyckelaktörsprogrammets projekt.
Bl.a kommer en mer uttalad process för ’pull’ av FoU-behov från näringsliv
och det offentliga att lanseras.”

KI och Chalmers är några av få lärosäten som anlägger ett internationellt perspektiv. Exempelvis har KI som ett viktigt mål att stärka den internationella
konkurrenskraften och Chalmers industriteknik (CIT) vill få bättre kapacitet
att kunna få EU-bidrag för utvecklingssatsningar. Det kan också nämnas att
CIT år 2006 hade kunder i 20 länder i tre världsdelar.
Blekinge tekniska högskola ger ett konkret exempel på hur man tänker
sig utveckla den framtida verksamheten. Man har tagit fram riktlinjer för en
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lärosätesgemensam laborativ miljö – Research Engineering and Application
Laboritories (REAL). Med REAL vill lärosätet samla sina laborativa miljöer
i en organisation för att på så sätt skapa gemensamma miljöer för utbildning,
forskning, utveckling och demonstration. För att bedöma, styra och följa upp
satsningen kommer en styrgrupp att etableras. Den ska bl.a. bevaka frågor
kring immateriella rättigheter för projekt som kan ha kommersiell potential.
Mälardalens högskola planerar att stärka tekniköverföringen genom att
införa s.k. spetssamverkanscentra. Det är enheter som ska kanalisera forskning och utbildning som är till nytta för samhället.
Malmö högskola utvecklar för närvarande ytterligare plattformar inom
området hållbar stadsutveckling. Det är ett mer än fyraårigt samarbete med
staden, regionen och näringslivet som nu får en mer permanent arena:
”Frågorna kring hållbar utveckling måste introduceras på alla nivåer i samhället, speciellt i urbana områden. Därför är det viktigt med en lokal och konkret verksamhet där tjänstemän och forskare möts för att diskutera problem
och utveckla lösningar tillsammans. Resultaten tillämpas direkt i den dagliga
förvaltningen och i utvecklingen av städer, något som i sin tur initierar ny
forskning.”

Inom Akademi Sydost, där Växjö universitet, Högskolan i Kalmar och Blekinge tekniska högskola ingår, vill man satsa på att gemensamt öka nyttiggörandet av forskning.
Utbildningar i entreprenörskap för studenter

Bedömargruppen rekommenderade lärosätena att ge utbildningar i entreprenörskap som ”strimmor”, dvs. moment som följer med i hela utbildningsprogram. Anledningen var att många utbildningar i entreprenörskap gavs ”vid
sidan av” de ordinarie utbildningarna, antingen i form av fristående kurser
eller hela utbildningsprogram. Bedömargruppen ville ha en större koppling
mellan mer traditionella utbildningar och utbildningsprogram i entreprenörskap. Vi bad därför lärosätena att kortfattat beskriva utformningen av utbildningarna 2004, utformningen av utbildningarna idag, vad som ligger bakom
en eventuell förändring samt framtidsplaner.
Nästan alla har utvecklat sin entreprenörskapsutbildning

Alla lärosäten har besvarat frågan och av dem har nästan alla utvecklat sin
entreprenörskapsutbildning riktad till studenterna. Bland verksamheterna
finns allt från att förhållandevis få studenter – vanligast studenter i ekonomi
eller teknik – ges möjlighet till särskilda satsningar till att utbildning i entreprenörskap är ”strimmor” i olika utbildningsprogram.
Bland de lärosäten som har utbildningar som ”strimmor” i hela utbildningsprogram finns universiteten i Umeå och Linköping, KI, KTH, Luleå tekniska
universitet, Högskolan i Borås samt Högskolan i Väst. Det kan nämnas att
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KIs studenter har tagit initiativ till ett entreprenörsråd – en mötesplats för
studenter som är särskilt intresserade av entreprenörskap och kreativt arbete.
Umeå universitet och Högskolan i Borås gör tydliga satsningar mot humanister och samhällsvetare – grupper som ofta inte omfattas av utbildningar i
entreprenörskap. Lunds universitet kan också nämnas. Där har man gjort en
översyn av all grund- och forskarutbildning för att se hur entreprenörskapsutbildning kan komma in.
Flera lärosäten har nu ökat sina särskilda utbildningar i entreprenörskap,
t.ex. Göteborgs universitet, Mittuniversitetet, Chalmers, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Kalmar och Konstfack. Lärosätena erbjuder nu antingen
utbildningarna till fler studenter i samma studentgrupp eller så erbjuder man
nya grupper utbildningarna.
Några lärosäten tar upp utbildningar i entreprenörskap i forskarutbildningen, t.ex. KTH, Chalmers, KI, Luleå tekniska universitet och Malmö
högskola. Exempelvis erbjuds KIs forskarstuderande fyra kurser på temat
innovation och entreprenörskap och på KTH diskuterar man att göra kommersialiseringsaspekter till obligatoriska inslag på forskarutbildningen. Chalmers skriver:
”Inom forskarutbildningen börjar frågor kring entreprenörskap uppmärksammas. I det pågående strategiarbetet ingår att överväga hur och i vilken omfattning de forskarstuderande skall tillägna sig ett entreprenöriellt betraktelsesätt
under utbildningstiden. Ett arbete pågår med att omstrukturera nuvarande
grundkurs i ledarskap. Denna kommer att omfatta två poäng (två veckors studier) och skall kunna byggas på med en trepoängs fördjupning. Här planeras
tre olika inriktningar, mot akademiskt ledarskap, industriellt ledarskap samt
mot entreprenörskap. Kursen i Affärsplanering för tillväxtföretag finns som
valbar kurs för alla doktorander”.
Större efterfrågan är en orsak till förändring

Knappt hälften av lärosätena redovisar varför man har utökat sin utbildning.
Av dem redovisar flera, exempelvis Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Mittuniversitetet och KI, att efterfrågan och intresse bland studenter har
ökat för eget företagande som ett alternativ till en traditionell anställning.
Göteborgs universitet nämner särskilt studenter vid de konstnärliga utbildningarna. Den studentgruppen blir ofta egenföretagare och universitetet vill
då bistå med ”verktyg”. Bl.a. Umeå universitet, KTH, KI och Högskolan Kristianstad redovisar anledningen till förändringarna som delar av mer omfattande strategier. Exempelvis ser KTH utbildningar i entreprenörskap som en
del av sin kommersialiseringsstrategi:
”Ett viktigt motiv till att KTH nu satsar brett på utbildningar i entreprenörskap
’som strimmor’ i nästan alla utbildningsprogram är att ge studenterna goda
förutsättningar för entreprenörskap vid lägligt tillfälle. Dessutom påverkas attityderna hos morgondagens forskare. Sju procent av dagens grundutbildnings-
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studenter i Sverige är morgondagens doktorander, och en stor del av dessa är
i sin tur framtidens forskare. Om studenter i sin grundutbildning får utbildning i företagande, har de denna kunskap och kompetens med sig som doktorander och som seniora forskare. Det kan till och med vara så att den mest
avgörande och effektiva insats KTH kan göra för ökad kommersialisering av
forskningsresultat i framtiden är att ge många studenter i grundutbildningen
kunskap om företagande.”

Slutligen kan nämnas att Södertörns högskola skriver om att det sedan 2004
skett en positiv attitydförändring hos flera ämnes- och programansvariga. Det
menar man har lett till ökade möjligheter att införa entreprenörskap som
”strimmor” i utbildningarna.
Varierande framtidsplaner

Ungefär två tredjedelar anger sina planer för utbildning i entreprenörskap. Alla
dessa planerar att utveckla verksamheten.
Flera universitet och högskolor är inne på att göra utbildningar i entreprenörskap till ”strimmor” i de ordinarie utbildningarna. Det gäller exempelvis
Mälardalens högskola, Blekinge tekniska högskola, Högskolan Väst och Högskolan i Skövde.
Några lärosäten, bland dem KI, Chalmers och SLU, nämner att Bolognamodellen ger större möjligheter att erbjuda kurser i entreprenörskap. Exempelvis planerar SLU att ta in entreprenörskap som en generisk strimma i
längre utbildningar och som ett ytterligare kursmoment i de kortare. Det kan
också nämnas att universitetet bedriver ett utvecklingsarbete för att ta fram
en utbildning med inslag av företagsutveckling och entreprenörskap som är
riktad mot livsmedelsområdet. Den ska bygga på ”strimmor” som också kan
användas i andra utbildningar. Även KI har omfattande planer:
”Inom de närmaste åren kommer en introduktion till innovation och entreprenörskap att läggas till de obligatoriska kursmomenten i samtliga utbildningsprogram på grundutbildningsnivå samt de masterprogram som skapas.
Innovation och entreprenörskap kommer vara ett av elementen inom det obligatoriska kursblocket för forskarutbildningen. Kurser som erbjuds inom ramen
för Stockholm School of Entrepreneurship ska bli valbara vid samtliga utbildningsprogram. Utbildning och träning inom innovation och entreprenörskap
kommer även att vidareutvecklas för postdoc, juniora och seniora forskare samt
kliniker och kliniker under specialistträning.
Inom ytterligare ett antal år kommer en obligatorisk kurs i innovation och
entreprenörskap att ingå i samtliga masterprogram och majoriteten av de återstående utbildningsprogrammen inom grundutbildningen. En kurs i innovation och entreprenörskap kommer att vara obligatorisk inom forskarutbildningen.”
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Ytterligare exempel finns: Stockholms universitet skriver att man för diskussioner med SSES (Stockholm School of Entrepreneurship) för att studenter,
lärare och forskare ska få gå deras kurser. Vid Örebro universitet ska entreprenörsorienterade projektarbeten i direkt samverkan med näringslivet eller den
offentliga sektorn erbjudas som valfria kurser. Högskolan i Kalmar ser som en
viktig uppgift att arbeta med lärarnas attityd till entreprenörskap. Man kommer också att utveckla en modul entreprenörskap inom ämnet företagsekonomi. Lärosätet kommer sedan att använda modulen i ytterligare utbildningsprogram. Planerna från Högskolan på Gotland får tjäna som ett sista exempel.
Fr.o.m. vårterminen 2008 kommer programstudenterna få välja mellan olika
kurser som ska bidra till att ge studenterna ”ett breddat perspektiv”. En av
dessa är i entreprenörskap. Bland målen för kursen finns att studenten ”ska
kunna redogöra för betydelsen av personligt entreprenörskap” och ”redogöra
för hur man aktivt bygger och upprätthåller professionella nätverk”.
Studenterna vill att utbildningarna ska erbjudas fler studentgrupper

Flera av studentkårerna är kritiska till att utbildning i entreprenörskap fortfarande huvudsakligen erbjuds till studenter på ekonomiska och tekniska
utbildningar. Man menar att sådana kurser ska erbjudas fler studentgrupper.
Exempelvis skriver studentkårerna vid Mälardalens högskola samt vid universiteten i Uppsala och Växjö att entreprenörskapsutbildningar – utöver speciella
kurser – också bör ges som ”strimmor” i utbildningar inom humaniora och
samhällsvetenskap.
Studentkåren på Chalmers för ett resonemang om entreprenörskap som
”strimmor” i det som är grundläggande utbildning i Bolognamodellen. Kåren
menar att det är orealistiskt att entreprenörskap skulle kunna inrymmas inom
den rätt inrutade treåriga kandidatexamen som Bolognaprocessen har medfört. Studentkåren ser även fördelar med att ha strimmor av entreprenörskap i
utbildningen och hänvisar till prognoser som tyder på ett behov av fler egenföretagande bland ingenjörer i framtiden.
Några studentkårer, t.ex. de vid Luleå tekniska universitet och Högskolan
i Jönköping, vill bredda synen på entreprenörskap till att inte endast handla
om att starta företag. Studentkåren i Luleå skriver:
”Varje student bör efter avslutad utbildning ha ett entreprenöriellt förhållningssätt, dvs. en driftighet inom det egna yrkesområdet. Ett sådant förhållningssätt kännetecknas av en hunger att lära sig mer, att utvecklas som individ
och att utmana den egna förmågan. Vi tror att man kan gå långt genom att i
första hand utbilda lärare och ämnesföreträdare för att på så sätt applicera ett
entreprenöriellt förhållningssätt i varje föreläsningssal. Så skapas konkurrenskraftiga arbetstagare.”
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Studenternas insyn i holdingbolagen

Bedömargruppen rekommenderade lärosätena att ge studenterna insyn i holdingbolagens verksamhet. Bakgrunden är att studenterna saknade tillträde till
holdingbolagens styrelser, Utifrån detta bad vi lärosätena kortfattat beskriva
studenternas insyn i holdingbolagen 2004, insynen idag, vad som ligger bakom
en eventuell förändring samt framtidsplanerna. Frågan är endast aktuell för
lärosäten som har holdingbolag.
Studenternas insyn sker indirekt

Ungefär en tredjedel av lärosätena som har ett holdingbolag skriver att studenterna numera har insyn i verksamheten. Studenterna finns dock inte med
i holdingbolagets styrelse utan insynen menar lärosätena sker ”indirekt”. Det
handlar exempelvis om att studenter finns i lärosätets styrelse eller att holdingbolagets verksamhet diskuteras i en ledningsgrupp där studenter deltar.
Ingen anger orsak

Inget lärosäte har redogjort för orsaken till förändringen.
Studentinsynen kan komma att öka i framtiden

Några lärosäten skriver om hur man ser på studentinsynen i holdingbolagen
i framtiden. Exempelvis skriver KTH att dotterbolag i holdingbolaget antagligen kommer att engagera KTHs lärare i stor utsträckning i framtiden. Man
menar att det då finns anledning att adjungera studenter till sådana styrelser.
Vid Lunds universitet kan studenter som är aktiva i innovationsarbete eventuellt rekryteras till poster i holdingbolaget.
De flesta studentkårer är nöjda med insynen

De flesta studentkårer är nöjda med den insyn man idag har i holdingbolagens
verksamhet. Ett undantag är studentkåren på KI. Det kåren vill ha är insyn
och möjlighet att påverka holdingbolagets verksamhet.
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Samverkan för bättre utbildning –
utvecklingen och nuläget
I detta kapitel undersöker vi utvecklingen av samverkansarbetet med målet
bättre utbildning. Det handlar om lärosätenas dialog med aktörer i omvärlden
om utbildningens innehåll och volym, studenternas omvärldskontakter under
utbildningstiden, lärosätenas stöd för studenternas inträde på arbetsmarknaden samt uppdragsutbildning.71

Våra reflektioner
Vår övergripande reflektion är att det har hänt mycket sedan 2004 när det gäller den samverkan som sker med målet bättre utbildning. För de flesta lärosäten och studentkårer betraktas samverkan i utbildningen och uppdragsutbildningen som viktiga uppgifter. Det har därför inte varit möjligt att utnämna
några lärosäten som har utvecklats särskilt starkt. Våra övriga reflektioner
redovisas nedan.
Lärosätena har ökat dialogen, men saknar strategier

Lärosätenas dialog med det omgivande samhället om utbildningarna har ökat
i omfattning i jämförelse med den tidigare utvärderingen. Exempelvis använder en majoritet av lärosätena sina tidigare studenter – alumnerna – för att
få återkoppling på innehållet i utbildningarna utifrån deras erfarenheter av
arbetslivet. Tyvärr saknar en hel del av de universitet och högskolor som 2004
planerade alumnverksamhet fortfarande sådan verksamhet.
Den huvudsakliga bristen är att många lärosäten ännu inte har strategier för
att ta tillvara omgivningens synpunkter på utbildningarna på ett systematiskt
sätt. Strategierna bör utgå från sådant som regional arbetsmarknad, omfattning av yrkesutbildningar och alumnernas synpunkter på utbildningarna.
Universiteten och högskolorna ska inte enbart ge respons på de krav som
samhället ställer på utbildningen. Det måste också finnas en aktiv, medveten
process från lärosätets sida när det gäller revidering och utveckling av nya
utbildningar. Detta för att högskolan har särskilda förutsättningar att se vilken
framtida kunskap som kommer efterfrågas, bl.a. utifrån nya forskningsrön.
Nya studentgrupper har omvärldskontakter i utbildningen

Det är glädjande att nya studentgrupper, och då också fler studenter, har
omvärldskontakter i sin utbildning. Sådant som praktik och gästlärare är
71. I det här kapitlet analyserar vi och redovisar en sammanställning av lärosätenas svar och
studentsynpunkter på frågorna 16–19 samt synpunkter som kom fram på hearingen. Frågornas fullständiga formulering återfinns i bilaga 2, och i kapitlet Bakgrund och arbetsprocess
beskrivs hearingen.
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numera inte förbehållet studenter på yrkesutbildningarna. Det som ligger bakom utvecklingen verkar i hög grad vara Bolognaprocessens fokus på
anställningsbarhet och en allt mer ökande efterfrågan från studenter72.
Ett behov som vi tycker oss se är att studenter på fristående kurser måste få
större möjlighet till omvärldskontakter i utbildningen än vad som finns idag.
Vi ser också att lärosätena måste anta utmaningen som följer med Bolognaprocessen – att sammanhängande praktik inte alltid ryms i utbildningarna.
Här gäller det för lärosätena att, i stället för att erbjuda studenterna praktik,
använda sig av andra former för studenternas omvärldskontakter, t.ex. gästlärare och studiebesök.
När det gäller universitetens och högskolornas informationsinsatser till studenterna om det egna samverkansarbetet är det tydligt att informationen inte
alltid når fram. Vi ser främst ett behov av att utöka informationsinsatserna ”i
det lilla”. Exempelvis bör man som student få information om den samverkan i forskningen som sker på den egna institutionen och hur den eventuellt
påverkar utbildningen.
Studentkårer är viktiga för arbetsgivarkontakter

De möjligheter som en student har att hitta sin plats på arbetsmarknaden beror
på en rad faktorer som lärosätet primärt inte kan påverka, t.ex. efterfrågan på
utbildade inom ett visst yrke och det allmänna arbetsmarknadsläget. Ett universitet eller en högskola kan ändå på olika sätt stödja studenternas inträde på
arbetsmarknaden. Ett sätt är genom ett arbetslivscenter eller karriärvägledning
på annat sätt. Här har det skett en stark utveckling i högskolan sedan 2004
– hos mer än hälften av lärosätena har sådan verksamhet ökat i omfattning.
Studentkårerna fyller också en viktig funktion för att studenter ska komma
i kontakt med presumtiva arbetsgivare. Det handlar främst om de arbetsmarknadsdagar kårerna arrangerar, själva eller i samarbete med lärosätet.
Uppdragsutbildning och ordinarie utbildning behöver
samplaneras

Uppdragsutbildning ägnas allt större intresse på universitet och högskolor.
Man har formulerat strategier för att stärka verksamheten och det har skett
en professionalisering. Exempelvis får institutionerna ofta administrativt stöd
från förvaltningen eller holdingbolaget och standardiserade mallar finns för
avtal och prissättning. Detta skapar goda förutsättningar för att lärosätet ska
kunna erbjuda uppdragsutbildning på ett sätt som gynnar den egna verksamheten och de som köper utbildning.
Det är viktigt att samplanera den ordinarie utbildningen och uppdragsutbildningen eftersom dessa ska utföras parallellt. Förhoppningsvis kan då uppdragsutbildning ibland ges på samma kurser som den ordinarie utbildningen.
72. Bolognaprocessen ska skapa ett gemensamt europeiskt område för högre utbildning till år
2010. I Bolognadeklarationen betonas studenternas anställningsbarhet efter avslutad utbildning.
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Det menar vi ger en arbetsmarknadskoppling till den ordinarie utbildningen,
vilket stimulerar studenterna.
Vi vill också påminna om en rekommendation till statsmakterna som gavs i
den tidigare utvärderingen, nämligen att skapa ett regelverk som ger möjlighet
för frilansande konstnärer att få den kvalificerade kompetensutveckling som
uppdragsutbildning utgör. Bakgrunden är att nuvarande regelverk endast til�låter juridiska personer som uppdragsgivare. Detta utestänger frilansare inom
konstnärliga yrken från uppdragsutbildning som skulle kunna ges av de konstnärliga högskolorna eller fakulteterna.

Sammanställning av enkätsvar
I detta avsnitt redovisar vi en sammanställning över lärosätenas svar och studentsynpunkter på frågorna 16–19 samt synpunkter som kom fram på hearingen73.
Omvärldens synpunkter på utbildningen

Bedömargruppen rekommenderade lärosätena 2004 att utarbeta strategier för
att på ett systematiskt sätt tillvarata omvärldens synpunkter i utbildningen.
Den ansåg det också viktigt att lärosätena tar hänsyn till aktuell forskning för
att utforma utbildningar för kommande behov. Bakgrunden är att endast få
lärosäten hade strategier för att ta in synpunkter från omvärlden i syfte att att
planera, följa upp och revidera utbildningarna så att de motsvarar efterfrågan
på arbetsmarknaden. Dessutom saknades ofta strategier för att ta in forskningsrön i diskussionen om vilka kompetenser som kommer att efterfrågas i
framtiden. I enkäten ställde vi därför frågor om hur lärosätet arbetade med
dessa frågor 2004, arbetet idag, vad som ligger bakom en eventuell förändring
samt framtidsplaner inom området.
Fler aktiviteter och bredare verksamhet än tidigare

Nästan alla lärosäten har redovisat hur de arbetade med att på ett systematiskt sätt tillvarata omvärldens synpunkter i utbildningen 2004, och hur man
arbetar med frågorna idag. De allra flesta har både fler aktiviteter inom området och en bredare verksamhet idag, än vid granskningen 2004. Få har dock
utarbetat strategier. Mer genomgripande förändringar av arbetssätt och dessutom ett strategiskt tänkande kring frågorna tycker vi oss hitta vid bl.a. Växjö
universitet, KTH, Mälardalens högskola, Högskolan i Kalmar och Södertörns högskola. Högskolan i Kalmar har exempelvis tydliggjort sin organisation för att få in omvärldens synpunkter på utbildningen. Där finns ett s.k.
omvärldsforum där externa personer finns med för att diskutera utbildningarnas utformning, och man har också inrättat programråd med externa perso73. Som framgår av tidigare not finns frågornas fullständiga formulering i bilaga 2 och hearingen beskrivs i kapitlet Bakgrund och arbetsprocess.
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ner på varje utbildningsprogram. Ett annat exempel är Mälardalens högskola
som har inventerat företags och organisationers tidigare kontakter och önskemål till samverkan med högskolan. Inventeringen har genomförts genom
att djupintervjua representanter för ett 50-tal företag. Underlaget har gett en
bild av utbildningsbehoven för små och medelstora företag, avseende både
uppdragsutbildning och reguljär utbildning. Det visar också att det finns en
stor efterfrågan på personer med praktisk yrkesutbildning. Synpunkterna från
djupintervjuerna, tillsammans med en workshop för länets kommuner, ligger
till grund för en ny modell för utveckling av samverkan mellan lärosäte, företag och kommuner.
De tidigare studenterna – alumnerna – är en grupp som man kan använda
för att utveckla utbildningarna och idag finns s.k. alumnverksamhet vid en
majoritet av lärosätena. Sedan 2004 har verksamheten tillkommit vid bl.a.
universiteten i Uppsala, Göteborg och Umeå samt KTH. Tanken från flera
av lärosätena är att de tidigare studenterna ska ge underlag till lärosätets egen
kvalitetsgranskning av utbildningar. Man är intresserad av att få information
om sådant som var studenterna tar vägen efter examen, om de har haft nytta
av sin utbildning och hur utbildningarna kan utvecklas. Ibland deltar också de
tidigare studenterna i branschråd som finns kopplade till olika utbildningar,
fungerar som mentorer eller förmedlar praktik och examensarbeten.
Bransch- eller programråd – med deltagare från både näringsliv och offentlig sektor – finns vid många lärosäten idag. Där förs dialoger om omvärldens
behov av utveckling av utbildningarnas innehåll.
Några lärosäten, däribland Högskolan Väst och Högskolan i Kalmar, nämner att en ökad användning av gästlärare, adjungerade lärare och kombinationstjänster – där lärare arbetar del av tjänst på högskolan och del av tjänst i
annan verksamhet – har förbättrat dialogen med arbetslivet.
Bolognaprocessens pådrivande för utveckling

Som orsaker till utvecklingen anger flera lärosäten intensivare kontakter med
arbetslivet om utbildningarna. Lärosätena nämner även Bolognaprocessens
fokus på anställningsbarhet och att ett lägre söktryck på flera utbildningar
ställer krav på utveckling och nytänkande. I fråga om det sistnämnda skriver
Mälardalens högskola:
”Att anpassa våra utbildningar efter de krav som våra studenters framtida
arbetsmarknad ställer är för oss en viktig del. I vår varumärkesstrategi har vi
slagit fast att MDH skall erbjuda utbildningar ”som leder till jobb”. Detta innebär att vi måste fortsätta dialogen med externa intressenter om utbildningarnas
innehåll för att möta detta.”
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Planer på start eller utveckling av alumnverksamhet

Några av de lärosäten som idag varken har bransch- eller programråd planerar att införa sådana, t.ex. Örebro universitet och Mittuniversitet. Start eller
ytterligare utveckling av alumnverksamhet planeras vid flera lärosäten, t.ex.
Högskolan i Kalmar, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Växjö universitet, Örebro universitet, Mälardalens högskola, Högskolan på Gotland och
Kungl. Musikhögskolan. När det gäller alumnverksamhet sker erfarenhetsutbyte mellan lärosätena bl.a. genom nätverket Unilink.
Högskolan i Kalmar har redovisat vad man anser är viktiga framtidsfrågor
inom om området:
”Högskolans vision är att utbildningarna ska ha en hög vetenskaplig och pedagogisk kvalitet och stor attraktionskraft hos avnämare och presumtiva studenter. Utbildningarna utvecklas i samverkan med arbetslivet och ger goda förutsättningar för anställning, företagande och livslångt lärande.
Om man dock enbart lyssnar till omvärldens behov och önskemål finns det risk
för att man tappar det ’akademiska förhållningssättet’. Därför bör det finnas
en kritisk inställning och öppen miljö där olika trender kan diskuteras. Vidare
är det viktigt att man har en aktiv forskningsmiljö som kan se förändringarna
lite ovanifrån och sätta in dem i ett vidare perspektiv, den traditionella akademiska traditionen.
Det krävs en mix av de två perspektiven för att kunna ha framgång som akademisk organisation, dels ’verklighetsnära’ och dels ’traditionell akademi’.”
Studentsynpunkter på alumnverksamhet

Några av studentkårerna anser att det finns brister i lärosätenas arbete med
såväl alumnverksamheten som råden med externa ledamöter. De menar bl.a.
att de tidigare studenterna ofta inte vet vad alumnverksamheten kan ge dem
och att engagemang och kunskaper om högskolan emellanåt är bristfälliga
hos de externa ledamöterna.
Omvärldskontakter under utbildningen

Bedömargruppen rekommenderade lärosätena att ge studenter möjligheter till
omvärldskontakter under utbildningen, t.ex. praktik och fadderföretagsverksamhet. Den ansåg också att studenterna bör få information om lärosätets
övriga samverkansarbete. Bakgrunden till rekommendationerna är att vissa
lärosäten saknade verksamhet för att ge studenterna möjlighet till omvärldskontakter i utbildningen. Många lärosäten informerade heller inte studenterna
om lärosätets samverkansarbete i stort. I enkäten ställde vi därför frågor om
hur lärosätet arbetade med frågorna 2004, vad som ligger bakom en eventuell
förändring och framtidsplanerna inom området.
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Allt fler studentgrupper har omvärldskontakter i utbildningen

Nästan alla lärosäten beskriver hur möjligheterna till omvärldskontakter i
utbildningen har utvecklats sedan 2004. Drygt hälften av dem har utökat sin
verksamhet betydligt. Få beskriver däremot sina informationsinsatser gentemot studenterna när det gäller övrigt samverkansarbete som vi efterfrågade.
De omvärldskontakter som studenterna har i utbildningen sker oftast
genom praktik och examensjobb. Andra sätt är genom gästföreläsare, adjungerade lärare, studiebesök, arbetsmarknadsdagar och mentorskapsprogram. I
enkätsvaret från Högskolan i Gävle finns några meningar som sammanfattar
många lärosätens beskrivningar av utvecklingen:
”I likhet med förhållandena 2004 är omvärldskontakterna för studenterna mest
utbredda i de yrkesinriktade utbildningarna – lärar-, socionom-, sjuksköterskeutbildningar etc. Utvecklingen rör sig dock i en riktning där även andra
utbildningar ger studenterna möjligheter till omvärldskontakter”.

Direkt nedan redovisar vi exempel på nya initiativ för att öka studenternas
omvärldskontakter. Därefter ges några exempel på hur lärosätena har utvecklat sina insatser när det gäller att informera studenterna om sitt övriga samverkansarbete.
Exempel på nya initiativ för att öka studenternas omvärldskontakter
Vid Göteborgs universitet finns kursen ”Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning” sedan 2005. Den riktar sig till studenter som
har läst fristående kurser på den samhällsvetenskapliga fakulteten. Av dem
som har gått kursen har ungefär hälften fått anställning vid sin praktikplats.
Andra exempel från universitetet är mentorprogram inom olika områden.
Sådana finns för kvinnliga doktorander på den naturvetenskapliga fakulteten
och för alla doktorander på den medicinska fakulteten. Vid IT-universitetet,
som man har tillsammans med Chalmers, finns ett särskilt mentorsprojekt i
samverkan med Lindholmen Science Park. Syftet är att få en ökad integration
mellan akademi och näringsliv utifrån företagens behov.
SLU har infört en terminskurs för alla agronomstudenter med ett projektarbete som tar upp hälften av tiden. I projektet arbetar studenter med olika
utbildningsinriktning (ekonomi, livsmedel, husdjur, teknik, mark/växt) tillsammans och lär sig sådant som projektmetodik, rådgivning och kommunikation. Studenterna undersöker aktuella frågeställningar och en handledare
hämtas från näringsliv, myndigheter, organisationer eller akademi. Själva projektarbetet ska också drivas i nära samarbete med nämnda aktörer. I kursmomentet ingår ett tiotal studiebesök och yrkesverksamma agronomer bjuds in
för att berätta om sina arbeten.
Vid Karlstads universitet och Mittuniversitetet finns nya projekt för att
öka studenternas omvärldskontakter. Studentsamverkan med det omgivande
samhället (SOS) heter projektet i Karlstad. Det ska underlätta för studenter
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att dels genomföra praktik på företag, dels skriva uppsatser som är utvecklade tillsammans med handledare från ett företag och från universitetet. Som
en del av projektet finns även mentorverksamhet. En förhoppning med SOS
är att studenter ska få kontakter med arbetslivet tidigt i sin utbildning. SOS
finansieras dels med medel från EU, dels genom att de värmländska kommunerna bidrar.
Mittuniversitetets projekt heter Student och arbetsliv. Det omfattar fadderverksamhet för beteendevetare, mentorprogram för civilingenjörer, samt
gästföreläsare och studiebesök.
Högskolan i Kalmar erbjuder sina lärare den s.k. samverkanslotsen. Lotsen ska medverka till att utveckla enskilda utbildningsprogram. Detta görs
genom att koppla praktiska tillämpningar till teoretiska delar i utbildningen
och genom nära samarbete med företag och organisationer. Samverkanslotsen
innebär att programmen erbjuder följande till lärosätets utbildningar: en kontaktperson på avdelningen för omvärldskommunikation, analys av programmets möjligheter till ökad samverkan med omvärlden, förslag på en modell
som är anpassad för aktuellt program, delfinansiering av studenternas resor
till företag och organisationer i samband med projekt- och examensarbeten
samt förslag på fortsatta satsningar. En förutsättning är dock att utbildningsprogrammet utser en kontaktperson för samverkansfrågor.
För Kungl. Konsthögskolans studenter har möjligheterna till omvärldskontakter ökat de senaste åren. Exempelvis har lärosätet engagerat allt fler gästlärare och adjungerade professorer. Numera är också utställningsmöjligheterna
fler eftersom det dels anordnas utställningar av nyantagna studenters arbetsprover, dels har varje student möjlighet att ställa ut under varje årskurs.
Informationsinsatser riktade till studenterna
Få lärosäten beskriver hur de informerar sina studenter om samverkansarbete
i stort. Några, bl.a. Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle och Högskolan i
Väst, hänvisar till att studenterna finns med i alla beslutande och beredande
organ och på så sätt får information om lärosätets verksamhet. Andra använder
webben för att informera studenterna, t.ex. Växjö universitet och Högskolan i
Kalmar. Enheten för Kommunikation och Samverkan (EKS) på Högskolan i
Halmstad har regelbundna informationsträffar med kårledningen.
KTH beskriver något mer ingående hur studenterna är en resurs i lärosätets
utvecklingsarbete. Närmast har de engagerats för att utveckla en ny organisation för samverkansarbetet. Inom ramen för detta har studenterna deltagit i
projektet ”Den entreprenöriella fakulteten”, som bl.a. har inneburit studieresor
till utländska lärosäten. KTH skriver:
”För KTH har de resorna bl.a. tydligt illustrerat hur studenters projektarbeten
i företag med rätt resursstöd kan ge väsentliga impulser till samverkansuppgiftens strategiska förankring i lärosäten.”
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Kvalitet, Bologna och ett allmänt ökat intresse bakom förändring

Knappt hälften av lärosätena beskriver orsakerna till att studenterna erbjuds
omvärldskontakter i allt större utsträckning. Svaret från Göteborgs universitet
är en god sammanfattning av dem:
”Att studenterna ges möjligheter till omvärldskontakter under sin utbildning,
och därmed förutsättningar för ett kvalificerat yrkesliv efter sin examen, är
/…/ en viktig kvalitetsfråga, eftersom osäkerhet om vad den framtida yrkesrollen innebär och hur arbetsmarknaden ser ut efter avslutad utbildning kan
bli en stressfaktor som påverkar studenternas livskvalitet och studieresultat.
Viktigt är naturligtvis också Bolognasystemets tydliga krav på att studenterna
ska förberedas för internationell anställbarhet. Intresset för omvärldskontakter under utbildningen har också ökat markant hos studenter, ledning, lärare
och annan personal.”

Härutöver kan läggas ett av skälen till att Högskolan i Halmstad beslutade
om att öka omvärldssamverkan i utbildningarna. Där visade nämligen en studentundersökning (Studentbarometern 2005) att studenterna efterfrågade just
mer samverkan i utbildningen.
Lärosätena vill att fler studenter ska få praktisera i framtiden

Nästan alla lärosäten beskriver sina framtidsplaner för studenternas omvärldskontakter. Det som i stort sett samtliga planerar är att ge fler studenter och
nya studentgrupper möjlighet till praktik.
Mälardalens högskola och Danshögskolan ger ett internationellt perspektiv på praktikfrågan. Mälardalens högskola gör det genom att nämna att man
behöver göra särskilda satsningar för att kunna erbjuda de internationella studenterna praktik. Danshögskolan å sin sida hoppas kunna skicka sina egna
studenter på praktik utomlands i framtiden.
Södertörns högskola problematiserar frågan om praktik. Man menar att
Bolognaprocessen är ett stöd i arbetet, men också ett hinder då det inte längre
är möjligt att förlänga utbildningar med en extra praktiktermin. På Teaterhögskolan får Bolognaprocessen och omstruktureringen till treåriga program
konkret påverkan. Där kommer hela praktikterminen att försvinna. I stället
kommer studenterna fortlöpande under utbildningen – i kortare och längre
perioder – att praktisera på teatrar.
Studenterna är angelägna om omvärldskontakter

För studentkårerna är frågan om omvärldskontakter under utbildningstiden
en viktig fråga. I nästan samtliga svar från kårerna efterfrågas möjligheten till
praktik för fler studentgrupper än vad som finns idag. Det är också tydligt att
studentkårerna arbetar intensivt för att knyta företag och andra arbetsgivare
närmare lärosätet.
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Uppsala universitets studentkår beskriver i sitt svar många utmaningar
som såväl det egna universitetet som lärosätena i allmänhet ställs inför. Man
beskriver hur Bolognaprocessens fokus på anställningsbarhet och kårens eget
arbete för ökad arbetslivsanknytning i utbildningarna gjort att flera fakulteter
nu arbetar med frågorna. Samtidigt oroar man sig för att Bolognaprocessen
leder till att praktik inte längre ryms i utbildningarna. Exempelvis försvinner nu praktik från samhällsvetarprogrammet när det görs om till en treårig
utbildning.
Studentkårerna vid KI efterfrågar ett större grepp från lärosätet när det
gäller studenternas omvärldskontakter. Kårerna menar att studenterna skulle
kunna arbeta mer med frågor kring forskningskommunikation, särskilt insatser som riktar sig till barn och ungdom. Exempelvis är arbetet som studentambassadörer och den s.k. KI-dagen på Huddinge gymnasium uppskattade
från kårerna. Det ser man dock som punktinsatser från kårernas sida, något
som man gärna vill utökas och sätts i ett större perspektiv.
Stöd för studenternas inträde på arbetsmarknaden

I den förra utvärderingen rekommenderade bedömargruppen lärosätena att
förstärka stödet för studenternas inträde på arbetsmarknaden. Bakgrunden
till rekommendationen var att vissa lärosäten inte gav tillräckligt stöd till studenterna. Vi ställde därför frågan om hur lärosätet arbetade med att stödja
studenternas inträde på arbetsmarknaden 2004, hur man arbetar med frågan
idag, vad som ligger bakom en eventuell förändring och vilka framtidsplaner
man har inom området.
Lärosätenas stöd för att underlätta studenternas inträde på arbetsmarknaden är givetvis bredare än den verksamhet som bedrivs vid ett arbetslivscenter.
Det kan handla om att studenterna redan tidigt i utbildningen får kontakt
med presumtiva arbetsgivare, t.ex. genom praktik eller mentorskapsprogram.
Här avgränsar vi oss till aktiviteter som direkt stöder studenterna, och som
ofta finns vid ett arbetslivscenter. Exempel på aktiviteter är CV-granskning,
träningsintervjuer, föreläsningar om att söka jobb och arbetsmarknadsdagar.
Liksom den bedömargrupp som särskilt utvärderade karriärvägledning har
vi noterat att många studentkårer arbetar med s.k. arbetsmarknadsdagar74.
Mot bakgrund av att kårobligatoriet eventuellt kommer att försvinna har flera
kårer i den här undersökningen velat uppmärksamma oss och lärosätena på
att den här sortens verksamhet kan komma att läggas ner. Det gjorde att vi
tog upp frågan på hearingen.
Hälften har utvecklat verksamheten betydligt sedan 2004

I stort sett alla lärosäten har redovisat sitt arbete med stödet till studenternas
inträde på arbetsmarknaden från 2004 till idag. Drygt hälften av dem har
74. Se Högskoleverket (2007), Studier – karriär – hälsa – en utvärdering av högskolornas arbete
med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård. Högskoleverkets rapportserie
2007:24 R.
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utvecklat sin verksamhet betydligt sedan dess. Det handlar dels om att man
har utvecklat eller inrättat arbetslivscentrum, dels om att lärosätet arrangerar
arbetsmarknadsdagar eller stödjer studentkårens arrangemang. Några lärosäten, t.ex. Göteborgs universitet, Chalmers och Högskolan i Jönköping, har
också särskilda kurser för att underlätta studenternas inträde på arbetsmarknaden.
Vid universiteten i Lund och Karlstad har man utvecklat verksamheten vid
sina arbetslivscentrum. Exempelvis har Lunds universitet nu flera arbetslivscentrum: Ett som riktar sig till samtliga studenter och tre som riktar sig till
ingenjörsstudenter, ekonomstudenterna respektive studenterna inom humaniora och teologi. Det s.k. Vägvalet vid Karlstads universitet har breddat
sin verksamhet. Man erbjuder ett basutbud av arbetslivsrelaterade tjänster,
t.ex. förmedling av förslag till examensarbeten, fadderföretag, studiebesök på
arbetsplatser och mentorskap. På uppdrag av fakulteterna tar Vägvalet också
fram verktyg för att utbildningsprogrammen på ett bättre sätt ska stödja studenternas inträde på arbetsmarknaden.
Vision och strategi bakom mångas förändring

Ungefär hälften av lärosätena beskriver vad som ligger bakom det förstärkta
stödet för studenternas inträde på arbetsmarknaden. Den vanligaste förklaringen är att man från lärosätets sida vill vara proaktiv, dvs. att det finns en
vision och strategi för att förstärka stödet inom området. Det anger exempelvis Mittuniversitetet, Växjö universitet, Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Kalmar och Högskolan i Borås. Andra skriver att studenterna har drivit fram förändringen, t.ex. universiteten i Göteborg och Örebro, Södertörns
högskola, Malmö högskola och Kungl. Konsthögskolan. En ytterligare förklaring är att förstärkningarna beror på arbetsgivarnas och samhällets krav. Det
menar exempelvis Lunds universitet, KTH och Högskolan Skövde. Södertörns
högskola och Kungl. Konsthögskolan tillägger att Bolognaprocessens krav på
anställningsbarhet har spelat in. Slutligen kan nämnas att Mälardalens högskola och Högskolan Väst hävdar att stöd för studenters inträde på arbetsmarknaden är viktigt för ”varumärkesbyggandet”.
Mer än hälften planerar för nya verksamheter

Drygt hälften av lärosätena skriver om sina framtidsplaner när det gäller stödet för studenternas inträde på arbetsmarknaden. Här kan nämnas att några
av de universitet och högskolor som idag saknar arbetslivscentrum planerar
för sådan verksamhet, t.ex. universiteten i Växjö och Örebro samt Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna. Bland lärosäten som redan idag har
arbetslivscentrum märks att man försöker finna nya vägar för att underlätta
studenternas inträde på arbetsmarknaden. Exempelvis planerar både KTH
och Chalmers att införa arbetslivsintegrerat lärande för att skapa en långsiktighet i kontakterna med arbetslivet. Ett annat exempel är Karlstads universitet.
Där planerar man att till läsåret 2009/10 kunna erbjuda samtliga studenter
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arbetslivskontakter under studietiden. Slutligen kan nämnas att Högskolan i
Kalmar ska låta studenter som ännu inte tagit sin examen att registrera sig i
alumnnätverket. På så sätt ökar studenternas möjlighet att komma i kontakt
med presumtiva arbetsgivare och påskyndar deras etablering på arbetsmarknaden.
Studenterna är positiva, men vill ha mer

Flera studentkårer är positiva till innehållet i det egna lärosätets verksamhet
för att stödja studenternas inträde på arbetsmarknaden, men säger också att
det finns behov av att utöka den. Exempelvis bör stödet till de forskarstuderande förstärkas och fler studenter bör få tillgång till verksamheten. Kårer vid
lärosäten som saknar arbetslivscentrum efterlyser sådan verksamhet.
I svaren från kårerna märks verksamhet som drivs av studenterna själva för
att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. I synnerhet kårernas arbetsmarknadsdagar.
Vid hearingen diskuterades studentkårens framtida roll

En av gruppuppgifterna vid hearingen var att föreslå och motivera minst tre
insatser för fortsatt utveckling av stödet till studenters inträde på arbetsmarknaden utan ett kårobligatorium.
Några lärosäten menade att kårobligatoriets eventuella avskaffande inte
kommer att påverka studentkårernas utåtriktade verksamhet. Andra lärosäten gav förslag på hur de borde arbeta vidare med en förändrad roll för studentkåren. Några av förslagen var följande:
• Lärosätets roll är att säkerställa att alla studentgrupper får stöd när det
gäller sådant som att arrangera arbetsmarknadsdagar. Det har också ett
ansvar för kontinuiteten i verksamheten.
• Lärosätet måste ta tillvara den drivkraft som finns hos studenter för att
engagera sig i och ta initiativ till utåtriktad verksamhet.
Ledningarnas stöd för uppdragsutbildning

Bedömargruppen rekommenderade lärosätesledningarna att på olika sätt
stödja institutionerna för att ha möjlighet att öka uppdragsutbildningen. Bakgrunden är att lärosätesledningarna inte alltid gav tillräckligt stöd till institutionerna för att dessa skulle ha möjlighet att öka sin uppdragsutbildning.
Därför frågade vi om ledningens stöd till institutionerna i dessa frågor 2004,
stödet idag, vad som legat bakom en eventuell förändring och framtidsplanerna inom området.
Mer omfattande stöd än tidigare

I stort sett alla universitet och högskolor beskriver hur verksamheten har förändrats sedan 2004. Vid drygt hälften av dem finns ett mer omfattande stöd
än tidigare till institutionerna/motsvarande för att genomföra uppdragsutbildning. Det handlar oftast om nya riktlinjer och organisationsförändringar. Vid
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några lärosäten, bl.a. Mittuniversitetet, har ledningen avsatt medel på central
nivå för att institutionerna ska ha möjlighet att utveckla nya utbildningar.
Några lärosäten med holdingbolag har valt att lägga stödet till institutionerna/
motsvarande i dotterbolag.
Nya riktlinjer tydliggör ansvarsfördelningen
Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Kalmar och Dramatiska institutet. har alla tagit fram nya riktlinjer för sin uppdragsutbildning.
Där framgår bl.a. ansvarsfördelning för uppdragsutbildningen på lärosätet.
Exempelvis ansvarar lärosätesledningen på Umeå universitet för den strategiska styrningen av uppdragsutbildningen, medan uppdraget att samordna
den finns hos enheten för näringsliv och samhälle (ENS). På ENS finns –
som en del av samordningsuppdraget – en kontaktperson som arbetar med
anbudsförfaranden. Av riktlinjerna framgår också att alla anställda vid universitetet ansvarar för att en förfrågan om uppdragsutbildning förmedlas till
lämplig enhet inom universitetet. Luleå tekniska universitet och Högskolan
i Kalmar redovisar riktlinjer med liknande ansvarsfördelning. Högskolan i
Kalmar nämner därutöver det regionala utvecklingscentrat (RUC). Detta är
en del av avdelningen för omvärldskommunikation och inom RUC anordnas
kompetensutveckling för lärare i form av kurser, konferenser, föreläsningar,
seminarieserier samt handledning och stöd vid utvecklingsprojekt, utvärderings- och kvalitetsarbete. På Dramatiska institutet har man gått från att inte
ha någon uppdragsutbildning alls under 10 års tid till att det nu finns riktlinjer och en särskild person som ska utveckla, samordna och ta ansvar för den.
Flera utbildningar med olika målgrupper har också genomförts.
Förändring eller förstärkning av stödorganisationen
De lärosäten som nämns direkt ovan har förändrat sin organisation kring uppdragsutbildningen som en konsekvens av de nya riktlinjerna. Vissa lärosäten
redovisar dock enbart de organisatoriska förändringarna, t.ex. Göteborgs universitet, Malmö högskola, Blekinge tekniska högskola, Högskolan på Gotland,
Högskolan Dalarna och Danshögskolan.
Göteborgs universitet har numera en central stödfunktion som ska bistå
institutionerna när det gäller uppdragsutbildning. Den uppgiften omfattar
internkommunikation med nätverksträffar samt internutbildning. Enheten
ansvarar dessutom för en extern och intern webbplats med marknadsföring
och administrativt stöd till institutionerna. Malmö högskola har en liknande
konstruktion.
Avdelningen för uppdrag och projekt – en del av enheten för externa relationer vid Blekinge tekniska högskola – ansvarar för lärosätets uppdragsutbildning både nationellt och internationellt. Enhetens huvuduppgifter handlar om
marknadsföring, administrativt stöd och nätverksbyggande. När det gäller det
sistnämnda nämner man ett nätverk som omfattar olika externa utbildningsanordnare. Det använder lärosätet då det finns behov att komplettera den egna
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kompetensen inom ett område, något som visat sig viktigt i internationella
uppdrag åt SIDA.
På Högskolan på Gotland, Högskolan Dalarna, Konstfack och Danshögskolan har man gjort enstaka personförstärkningar för sin uppdragsutbildning. För Högskolan Dalarnas del handlar det om att kunna genomföra marknadsföringsinsatser riktade till näringslivet och kommunernas socialsektor.
Medel för utveckling har gett utökat kontaktnät
Chalmers har avsatt medel för att utveckla utvalda delar av sin uppdragsutbildning. Ett exempel är satsningen på att bygga upp kompetens inom webbaserad utbildning (distansutbildning). Det har lett till att lärosätet idag har
flera webbaserade utbildningar som erbjuds den globala marknaden. Den satsningen har också medfört utökat samarbete med internationella företag och
universitet i andra länder.
Holdingbolagen ansvarar för uppdragsutbildningen hos allt fler
Karlstads universitet och Högskolan i Kristianstad har numera sin uppdragsutbildning i ett dotterbolag till holdingbolaget. För Karlstads universitet del
har det inneburit en kraftig expansion av såväl antalet uppdrag som omsättningen. Andra lärosäten har redan sedan längre tillbaka denna konstruktion.
Lunds universitet och KI är två av dessa.
Ökad efterfrågan, strategiskt vägval och professionalisering ligger bakom

Olika orsaker anges av dem som har förändrat sin verksamhet. Att det handlar
om en allmän ökad efterfrågan på uppdragsutbildning menar Göteborgs universitet och Danshögskolan. Ur svaren från Högskolan Kristianstad, Malmö
högskola och Karlstads universitet kan man utläsa att det främst handlar om
att professionalisera stödet för uppdragsutbildning. Exempelvis bedömer Karlstads universitet att mycket av det som inte fungerade eller saknades tidigare
nu finns i det nya bolaget. Där finns en tydlig ingång för kunderna, incitament
för högskolans lärare, en enhetlig prissättning som säkerställer full kostnadstäckning och strategisk marknadsföring. Malmö högskola vill med den nya
organisationen stärka ett flervetenskapligt angreppssätt på uppdragsutbildning
eftersom yrkeslivets behov sällan följer ämnes- eller institutionsgränser. Göteborgs universitet, Blekinge tekniska högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Dramatiska instiutet beskriver att förändringarna har skett för
att frågan har blivit en prioriterad strategisk fråga av ledningen. Dramatiska
institutet (DI) skriver:
”Genom uppdragsutbildning får DI ytterligare möjligheter att fullgöra sitt
utbildningsuppdrag och nå personer inom organisationer och företag med kvalificerad utbildning. Fler personer och organisationer får tillgång till det relativt
svåråtkomliga utbildningsutbud som DI annars erbjuder inom sina reguljära
program och kurser. DI stärker sina kontakter med det omgivande samhället,
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dess konst-, kultur- och utbildningsområden samt olika branscher. DI skapar
ytterligare vägar att bredda sin rekrytering samt att utveckla sina insatser inom
den ”samverkansuppgiften” som ju bl.a. innebär att interagera på många plan
med samhället och med omvärlden. Uppdragsutbildningen kan också tillföra
DI direkta fördelar: Vidgade kontakter, ökat anseende och nya erfarenheter.
Nya möjliga samarbetsparter. Det är också utvecklande och inspirerande för
DI:s personal att möta andra typer av undervisningssituationer med delvis
andra möjligheter och utmaningar. Kontakter med nya gästlärare kan etableras. DI tillförs intäkter som ökar den ekonomiska rörligheten och som stärker
utbildningens kvalitet.”

DI påminner också om ett sedan länge känt förhållande som minskar möjligheterna till uppdragsutbildning inom medie- och teaterområdet. Det handlar
om att nuvarande regelverk endast tillåter juridiska personer som uppdragsgivare, något som utestänger frilansare inom de aktuella sektorerna.
Utifrån en ökad efterfrågan …

Nästan alla lärosäten skriver om sina framtidsplaner för uppdragsutbildningen.
Ett bakomliggande antagande i många svar är att efterfrågan på uppdragsutbildning kommer att öka. Det kan också anas i vissa enkätsvar att man idag
inte riktigt kan leva upp till den ökning av efterfrågan på uppdragsutbildning
som skett de senaste åren. Vissa lärosäten redovisar någon enstaka åtgärd för
att öka stödet till institutionerna/motsvarande, medan andra tänker sig mer
genomgripande förändringar.
… behöver man förbättra den interna dialogen och styrningen
Flera lärosäten, t.ex. Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Mittuniversitetet och KTH, vill förbättra den interna dialogen och styrningen av
uppdragsutbildning. Det kan handla om sådant som att formulera uppföljningsbara mål eller ställa krav på fakulteter och institutioner att ta fram egna
strategier.
…finns behov av bättre samverkan med den ordinarie grundutbildningen
Några lärosäten ser ett behov av att få en bättre samverkan med grundutbildningen, t.ex. Chalmers, Örebro universitet och Högskolan i Borås. Så här ser
Chalmers på frågan:
”För att kunna ta nästa steg inom samverkan genom uppdragsutbildning har
Chalmers ett behov av att i ännu högre grad agera genom helhetserbjudanden.
Det blir i än högre grad viktigt att kunna åstadkomma synergier, där exempelvis en webbaserad uppdragsutbildning kan återanvändas till delar eller som
hel kurs inom grundutbildningen, där uppdragsutbildning ger klara influenser
till att kvalitetsmässigt utveckla grundutbildning och/eller ger uppslag till nya
forskningsfrågor.
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En diskussion om förstärkt samverkan med Chalmers grundutbildningsorganisation, övriga enheter för uppdragsutbildning och samverkan inom Chalmers pågår därför ständigt.”

… vill man bolagisera
Göteborgs universitet, KTH och Örebro universitet funderar alla på att bolagisera uppdragsutbildningen – de två förstnämnda som dotterbolag till sitt
holdingbolag.
… m.m.
Ett ytterligare exempel på framtidsplaner redovisas av Högskolan i Jönköping. Där ser man möjligheterna att agera på den globala marknaden genom
att utföra internationella utbildningsuppdrag ”på plats”. För högskolans del
är det särskilt det ökande intresset för förskolan i många länder som kan ge
högskolan utbildningsmöjligheter i utlandet. Ytterligare ett exempel finns på
Mittuniversitetet, som planerar ett institutionsövergripande lärarnätverk för
att öka erfarenhetsutbytet inom lärosätet. Slutligen kan nämnas Högskolan i
Skövde. Där anser man det nödvändigt att se över de ekonomiska incitamenten för institutionernas uppdragsverksamhet. En särskilt aktuell fråga är kravet på full kostnadstäckning, något lärosätet menar gör att kunderna upplever
utbildningarna som alldeles för dyra.
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Modeller och instrument för
uppföljning och utveckling
Detta kapitel handlar om lärosätenas insatser när det gäller modeller och
instrument för uppföljning och utvecklingen. I utvärderingen 2004 ställde
bedömargruppen inga direkta frågor om resultatet av lärosätenas samverkansarbete. Inte heller undersökte den hur aktörer i det omgivande samhället såg
på ett universitets eller en högskolas insatser på området.75

Våra reflektioner
Att kunna mäta samverkansuppgiften är en förutsättning för styrning och
kvalitetssäkring av den. Få lärosäten mäter den idag.
Vi ser ett behov av att utveckla indikatorer för området. Dessa ska kunna
användas för intern styrning och för att rapportera externt. Våra övriga reflektioner redovisas nedan.
Indikatorer för att mäta samverkan behövs

För att motivera resurser till samverkansarbete finns det ett bakomliggande
antagande om att insatserna ska leda till positiva effekter för såväl lärosätet
som det omgivande samhället. Vi har i denna undersökning inte haft i uppdrag att göra en sådan effektstudie. Det vi däremot har gjort är att efterfråga
indikatorer från universitet och högskolor som – med rimliga arbetsinsatser
– skulle kunna mäta resultatet av lärosätets eget samverkansarbete. De tre mest
frekventa indikatorerna per samverkansområde redovisas i tabellen nedan.

75. I det här kapitlet analyserar vi och redovisar en sammanställning av lärosätenas svar på frågorna 22–25 samt synpunkter från hearingen. Frågornas fullständiga formulering återfinns
i bilaga 2 och information om hearingen finns i kapitlet Bakgrund och arbetsprocess.
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Tabell 1. Tabell över de av universiteten och högskolorna mest föreslagna indikatorerna
per samverkanskomponent. 76
Samverkanskomponent
Frekvens
1. (vanligast föreslagna
indikatorn)
2.

3.

Samverkan för
demokratiutveckling
Populärvetenskapliga
artiklar
Publika evenemang

Samverkan för
kunskapsutveckling
och tillväxt
Bolagsbildningar

Samverkan för
bättre utbildning

Uppdragsutbildning

Uppdragsforskning

Etablering på arbetsmarknaden för alumner
Deltagande i medier
Företagsdoktorander; Praktik; examensarfrån forskare och lärare projekt i holdingbola- beten och uppsatser
get; patentansökningar i samarbete med näoch licenser i förhålringsliv eller offentlig
lande till forskningssektor
volym

De indikatorer som lärosätena har angett ger en bild av hur svenska universitet
och högskolor själva bedömer att deras verksamhet kan mätas. Till detta kan
läggas de indikatorer som kan komma från det utvecklingsarbete som bedrivs
av myndigheter på central nivå, t.ex. i Vinnovas nyckelaktörsprogram och
inom ramen för Högskoleverkets statistikansvar för högskolesektorn. Dessutom har föreningen Vetenskap och allmänhet gjort en internationell studie
om samverkansindikatorer till den s.k. resursutredningen77.
Det samlade underlag som finns idag måste bearbetas för att man ska få
fram indikatorer som visar på resultat, och en samordning av utvecklingsarbetet bland centrala myndigheter diskuteras. Om resurser kopplas till utfallet av samverkansarbetet i framtiden kommer utvecklingsarbetet att bli ännu
mer angeläget.
Om en sådan koppling görs bör det övervägas om alla slags lärosäten ska
mätas utifrån samma indikatorer. I Finland planerar man en ny modell för att
koppla framgång i samverkansarbete till resurser. I detta system får lärosätena
själva prioritera vilka slags samverkansresultat som ska räknas när det gäller
tilldelning. Det ska leda till en profilering av lärosätenas samverkansarbete. I
systemet kommer något lärosäte att prioritera studenternas omvärldskontakter i utbildningen, medan något annat satsar mer på kommersialisering av
forskningsresultat.78
Man kan fråga sig om det är önskvärt att ta fram särskilda indikatorer för
samverkansuppgiften eftersom samverkan är ett förhållningssätt och är integre76. Bland de indikatorer som lärosätena har valt finns flera redan i den officiella statistiken.
Exempelvis spänner lärosätenas intäkter för uppdragsforskning för 2006 mellan 850 tkr och
352 308 tkr. Motsvarande uppgifter för uppdragsutbildning är 40 tkr och 179 387 tkr (inkl.
polisutbildning som sker på uppdrag av Rikspolisstyrelsen). Bland lärosäten som har s.k.
företagsdoktorander varierar antalet mellan 3 st. och 221 st. Samtliga uppgifter är hämtade
från NU-databasen.
77. Vetenskap och allmänhet (2007), Att mäta samverkan – förslag till indikatorer vid resurstilldelning och akademisk meritvärdering.
78. Se exempelvis Lahtonen et al. ��������
(2007), Societal and Economic Engagement of Universities – an
Evaluation Model.
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rat i forskning och utbildning. Vi menar ändå att detta bör göras. Samverkan
är fortfarande inte en självklar del av lärosätenas verksamhet och behöver stöd
för att utvecklas ytterligare. Om det i sammanhanget inte är möjligt att särskilja samverkanskomponenten kan heller inte samverkan stimuleras.
Eventuella indikatorer ska kunna användas för flera olika syften, t.ex. uppföljning och kontroll på olika nivåer inom det enskilda lärosätet, i benchmarkingarbete lärosäten emellan samt dessutom i rapportering till olika centrala myndigheter.
Få har målsättningar för sitt samverkansarbete

Det är förvånande att så få lärosäten har uppföljningsbara målsättningar för
sitt samverkansarbete.
I sammanhanget kan det vara rimligt att jämföra med hur vissa företag
värderar och mäter sina insatser när de samverkar med universitet eller högskolor. Företaget beslutar om eventuell samverkan med lärosäten utifrån strategisk betydelse. Därefter definierar man mål, aktivitetsplan, egna kostnader
och utbetalningar för forskningssamverkan. Om företaget efter en uppföljning
konstaterar att man inte nått målen omprövar företaget samverkan med högskola eller universitetet.
Med ovanstående exempel vill vi inte förespråka att lärosäten ska göra
samma sak som företag för varje enskilt samarbete. Vi vill däremot uppmärksamma att universitet och högskolor kan bli mer effektiva på att samverka och
göra väl underbyggda prioriteringar om man formulerar uppföljningsbara mål
och känner till insatta resurser.
Få systematiska intressentanalyser

Idag gör endast få lärosäten systematiska intressentanalyser för att få underlag
till utveckling av sitt samverkansarbete. Många av de enstaka initiativ som har
tagits av lärosätena verkar vara mer eller mindre påtvingade av finansiärerna,
och överlag ser lärosätena inte själva behov av en ökad dialog för att utveckla
verksamheten.
Det hade varit mycket intressant att få en bild av hur de företag, kommuner, etc. som lärosätena samverkar med ser på samverkansarbetet och hur det
bör utvecklas. Detta har dock legat utanför vårt uppdrag. Tre andra aktörer
– Sveriges kommuner och landsting, Sydsvenska industri- och handelskammaren och föreningen Vetenskap och allmänhet – har tagit sig an denna uppgift, om än på olika sätt79.

79. Se undersökningar om hur chefer i kommuner och landsting ser på högskolornas verksamhet respektive hur företag ser på den. Dessa redovisas i följande rapporter: Sveriges kommuner och landsting (2007), Forskning och innovationsstrategi för kommuner och landsting/regioner (Dnr 07/1604) respektive Sydsvenska industri- och handelskammaren (2007),
Högskolerankingen 2007 (Handelskammarens rapport nr 5 2007). Föreningen Vetenskap
och allmänhet genomför årliga attitydundersökningar av den svenska allmänhetens syn på
vetenskap, forskning och forskare, se http://www.v-a.se/allmanheten.
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Undersökningarna visar naturligtvis inte ”sanningar” när det gäller lärosätenas utvecklingsbehov inom samverkansområdet. De belyser likafullt hur
viktiga intressenter för högskolan ser på den.

Sammanställning av enkätsvar
I detta avsnitt redovisar vi en sammanställning av lärosätenas svar på frågorna
22–25 och de synpunkter som kom fram på hearingen80.
Förslag på indikatorer för att mäta resultat

Vi frågade lärosätena om vilka indikatorer som de anser på bästa sätt, och
med rimliga arbetsinsatser, skulle kunna mäta resultatet av det egna lärosätets
samverkansarbete. Vi bad lärosätena särskilt om att inte ange fler än tre indikatorer per samverkansområde.
Som framgår nedan av sammanställningen av enkätsvaren från lärosätena
har många universitet och högskolor tankar kring hur resultatet från det egna
samverkansarbetet skulle kunna mätas. Därför valde vi också att diskutera
frågan på en hearing.
Lärosätena är särskilt intresserade av att följa upp sina tidigare studenter

En majoritet av lärosätena ger förslag på indikatorer som skulle kunna mäta
resultatet av det egna samverkansarbetet. Det är bl.a. de sju konstnärliga högskolorna som har valt att inte besvara frågan. De mest frekventa indikatorerna
per samverkansområde redovisas i tabell 1 ovan. Nedan redovisas alla de indikatorer som lärosätena har föreslagit. Indikatorerna är uppdelade på de tre
samverkanskomponenterna.
Samverkan för demokratiutveckling
• Publika evenemang
• Regelbunden medieanalys
• Andelen män respektive andelen kvinnor bland lärare och studenter
• Antal medarbetare som deltagit i kurs inom bl.a. kommunikation
• Antal frågor i frågelådor från allmänheten
• Mångfald i rekrytering
• Antal populärvetenskapliga artiklar
• Deltagande i medier från forskare och lärare
• Regional anknytning
• Andel EU-finansiering
• Antal företagsbesök
• Webbometrisk rankning
• Antal besökare i publika arenor, webb, m.m.
80. Som framgår av tidigare fotnot finns frågornas fullständiga formulering i bilaga 2 och hearingen beskrivs i kapitlet Bakgrund och arbetsprocess.
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•
•
•
•
•

Antal kurser, studenter och föreläsningar i folkbildning
Citeringsgrad i dagspress
Antal studenter som deltar i samverkansprojekt under studietiden
Aktivitet i demokratiska föreningar
Antal ämnesperspektiv i utbildningen

Samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt
• Andel uppdragsforskning
• Antal adjungerade professorer, lektorer, adjunkter
• Antal samverkans- eller företagsdoktorander
• Antal bolagsbildningar/år
• Antal möten mellan akademi och industri (fler än ett)
• Antal medförfattare utanför högskolan till artiklar
• Antal alumner i en årskull som inom fem år efter examen startat företag
• Omsättningsutveckling de första tio åren i årskullar av FoU-aktiva företag som grundats av alumner
• Tillväxteffekt hos uppdragsgivare (1–3 år efter projektslut)
• Attitydundersökningar internt och externt
• Antal avtal gällande samverkande företag eller andra partnerskap
• Antal arbetstillfällen skapade genom högskolesamverkan
• Antal kompetensutvecklingsprojekt med näringslivet
• Industrisamverkan i inkubatorverksamhet
• Tillgång till innovationsbidrag och riskkapital
• Antal inspirerande föreläsningar om kommersialisering
• Uppföljning genom intervjuer med samarbetspartners
• Antal identifierade projekt av holdingbolaget
• Antal patentansökningar och licenser i förhållande till forskningsvolym
• Antal bolag startade av studenter
• Antal studenter deltagande i entreprenörsutbildning
• Omslutning, externa medel
Samverkan för bättre utbildning
• Omfattning av praktik, examensjobb eller uppsatser i samarbetet med
näringsliv eller offentlig sektor.
• Antal nya kurser som uppdragsutbildning
• Antal utbildningar med arbetsplatsförlagd praktik
• Samarbetsorgan mellan akademi och industri (endast regelbundna
möten)
• Mentorskapsaktiviteter
• Antal förstahandssökande, söktryck
• Marknadsanpassad utbildning
• Näringslivskontakter under utbildningstiden
• Återkommande enkätundersökningar av alumner (etablering m.m.)
• Löneutveckling hos alumner
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•
•
•
•

Antal externa ledamöter i högskolans organ
Volym eller andel av uppdragsutbildning
Antal externa föreläsare
Andel nöjda studenter i kursvärderingar

Varje lärosäte har utgått från sina egna prioriteringar och mål då man formulerar tänkbara indikatorer. Det är ändå möjligt att se några mönster i lärosätenas redovisningar. Det gäller främst den samverkan som sker med målen
kunskapsutveckling och tillväxt respektive en bättre utbildning.
Ett sådant mönster är att uppgifter som går att få fram i det egna ekonomiska redovisningssystemet kan tjäna som indikatorer, t.ex. ekonomisk
omslutning på uppdragsforskning och uppdragsutbildning. Ett annat är att
uppgifter som avser personal – och som också till stor del finns i lärosätenas
administrativa system – kan utgöra indikatorer, t.ex. antal företagsdoktorander och adjungerade lärare. Likaså redovisar många lärosäten att uppgifter
om patent, licensiering och företagsstarter är bra mått; en förutsättning för
att lärosätet ska kunna samla in uppgifter är dock att lärosätet är delaktigt vid
en kommersialisering.
Det kanske tydligaste mönstret är att man är intresserad av att följa upp sina
tidigare studenter för att få en uppfattning om hur väl lärosätet har lyckats med
samverkan inom dimensionen bättre utbildning. Den uppföljningen innehåller frågor om etablering på arbetsmarknaden och utbildningarnas arbetslivsrelevans.
När det gäller den del av samverkan som handlar om forskningskommunikation är mönstret inte lika tydligt. Flera lärosäten tar upp ”medieanalys” i
en bred bemärkelse samt publika evenemang, populärvetenskapliga publikationer och deltagande i medier från forskare och lärare som möjliga indikatorer. Även publicering på webben nämns, och Linköpings universitet ger ett
exempel på internationell rankning inom området: webbometrisk rankning
(se http://www.webometrics.info/).
Mätbara resultat från det egna samverkansarbetet

Vi frågade lärosätena om vilka mätbara resultat från sitt eget samverkansarbete som de vill framhålla och gärna hur dessa förhåller sig till målen för
verksamheten.
Resultatredovisning på olika sätt

Många universitet och högskolor har besvarat frågan. Flera lärosäten, däribland en majoritet av de konstnärliga högskolorna, menar att frågan inte är
relevant.
De som har besvarat frågan kan man dela upp i tre grupper. En grupp har
redovisat mätbara resultat för sitt samverkansarbete, t.ex. universiteten i Umeå,
Linköping och Luleå samt Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Kalmar,
Mälardalens högskola, Högskolan i Dalarna och Högskolan Väst. En annan
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redovisar flera exempel på resultat, men utan att kvantifiera dem, t.ex. Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Växjö universitet
Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Sveriges lantbruksuniversitet, Blekinge tekniska högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan, Högskolan i Halmstad och Dramatiska institutet. I den tredje gruppen, där bl.a. Uppsala universitet, Stockholms universitet, Högskolan på Gotland, Högskolan
i Gävle och Södertörns högskola ingår, ger man några få exempel på resultat.
Man uttrycker dem dock inte i kvantitativa termer. Några exempel från den
grupp som har redovisat mätbara resultat redovisar vi nedan.
Utvecklingen över tid sedan 2003
Chalmers redovisar utvecklingen över tid fr.o.m. 2003 t.o.m. 2006 för Chalmers entreprenörsskola och företagsinkubatorn Chalmers Innovation. När det
gäller entreprenörskolan finns uppgifter för de aktuella åren om förändring av
antalet studenter, företag (ackumulerat) och omsättning för bolagen. Motsvarande redovisning för Chalmers Innovation avser antal företag (ackumulerat),
nedläggningar (ackumulerat), antal anställda samt omsättning.
Årlig mål- och resultatredovisning
Högskolan i Kalmar redovisar både målen för och resultaten av sitt samverkansarbete. Lärosätet ger följande exempel på målformuleringar som avser ett
års verksamhet:
• Minst 500 studentbesök ska ske till företag och organisationer i Kalmar
län.
• 100 projekt- och examensarbeten ska genomföras i företag eller andra
organisationer.
• 100 partnerföretag ska samarbeta med studenter vid högskolan.
• 80 procent av högskolans kvinnliga ingenjörsstudenter ska ha mentorer i
företag eller andra organisationer.
• 6 entreprenörskapsaktiviteter med studenter/personal som målgrupp ska
genomföras.
• 25 nya företag ska starta genom satsning på inkubatorsverksamhet.
• 250 företagsbesök eller -kontakter ska genomföras av högskolans avdelning för omvärldskommunikation.
• 5000 personer ska besöka öppna föreläsningar.
Högskolan har nått upp till målsättningarna. Med indikatorerna får högskolan dessutom reda på vilka samverkansprojekt som genomförts, vilka uppdragsgivarna är, vem som är utförare på högskolan, vilka ämnen som berörs
samt i vilka kommuner projekt eller andra uppdrag har genomförts.
Framgång mäts utifrån externfinansiering
Mälardalens högskola redovisar och kommenterar resultat från både forskningssamverkan och verksamheten i inkubatorn Idélab. Högskolan menar att
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den stora andelen externfinansiering – där majoriteten kommer från finansiärer som kräver finansiering från tredje part – och en hög andel industridoktorander visar att högskolan är skicklig på samverkan och samproduktion81.
När det gäller Idélab, där lärosätet följt upp verksamheten sedan starten 1998,
finns bl.a. uppgifter om antalet företagsstarter, idéer från lärare/forskare respektive studenter, företagens ”överlevnad” samt aktiviteter för att stödja företagsstart.
Externa aktörers påverkan på samverkansarbetet

Vi frågade lärosätena på vilket sätt de tar in synpunkter på hur externa aktörer/
intressenter uppfattar lärosätets samverkansarbete. Vi efterfrågade dessutom
exempel på hur de har påverkat arbetets inriktning och omfattning.
Få gör systematisk intressentanalys

De flesta universitet och högskolor har besvarat frågan. Enkätsvaren sträcker
sig från redovisningar av enstaka initiativ till bredare ansatser, men få har gjort
intressentanalyser. Bland undantagen finns de tre högskolor som samarbetar i
det s.k. Prosamprojektet, dvs. Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Högskolan i Borås. De har intervjuat ett 40-tal samarbetspartners för att få deras
syn på högskolornas samverkansarbete. Synpunkterna från dem kommer att
ligga till grund för beslut om förändringar av lärosätenas samverkansarbete.
Ett ytterligare lärosäte som tar upp frågan är KTH. Lärosätet menar att man
i framtiden avser arbeta mer systematiskt med att ta in synpunkter från det
omgivande samhället och sedan ge återkopplande information.
Flera lärosäten tar upp externa representanter i olika organ som ett sätt att ta
in synpunkter, t.ex. lärosätets styrelse och fakultetsnämnder. På ledningsnivå
finns ibland någon form av rådgivande organ för lärosätets samverkansarbete.
Exempelvis finns sådana vid Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet, KI
och Högskolan i Halmstad. Detta handlar framför allt om representanter från
regionen i form av näringslivet och kommuner. Ett udda exempel är den s.k.
Junior Board som finns på Högskolan i Borås. Den består av gymnasieelever
och ska stödja ledningen när det gäller framtidsfrågor.
Några lärosäten, däribland Mittuniversitet, Luleå tekniska universitet och
Växjö universitet, nämner den organisation som är knuten till skolutvecklingen i regionen, RUC. Nätverksbyggande på olika nivåer nämner flera lärosäten som viktigt, t.ex. Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad samt universiteten i Lund, Göteborg och Umeå. Man menar att det ger en långsiktighet
i verksamheten. Av dessa lärosäten skriver Umeå universitet och Högskolan
i Dalarna att man arbetar med uppsökande verksamhet som ska resultera i
konkreta projekt, något som också Högskolan i Gävle redovisar.
Några lärosäten tar upp särskilda studier som syftar till att få reda på hur
lärosätet uppfattas av omgivningen. Exempelvis har Göteborgs universitet
81. Högskolan har en externfinansieringsgrad om 67 procent och 30 procent industridoktorander på tekniksidan.
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undersökt hur nyckelpersoner inom näringsliv, myndigheter, politik, kulturvärlden, medier, etc. ser på universitet. Lärosätet genomför också medieanalyser. Ett annat exempel är från Blekinge tekniska högskola. Utifrån en attitydundersökning från Svenskt näringsliv har lärosätet fått kunskap om hur
små och medelstora företag uppfattar högskolan. Luleå tekniska universitet
har ännu inte genomfört några kundundersökningar (jfr ovan), men planerar
sådana för att få återkoppling på den nya samverkansstrategin.
Synpunkter från alumnerna nämner bl.a. KTH, Högskolan i Jönköping
och Högskolan i Skövde är viktiga för hur samverkansarbetet utvecklas.
Regionala tillväxtprogrammen bidrar till dialog

Flera lärosäten skriver att medverkan i de regionala tillväxtprogrammen har
bidragit till en förbättrad dialog med det omgivande samhället. Bland dem
finns Högskolan Dalarna, Högskolan på Gotland, Högskolan i Halmstad
samt universiteten i Umeå, Växjö och Luleå.
Brett spektra av resultat

Många lärosäten redovisar konkreta exempel på hur aktörer/intressenter från
det omgivande samhället har påverkat lärosätets samverkansarbete.
Universiteten i Göteborg och Linköping ger exempel på forskningsprojekt
och centrumbildningar som har uppstått till följd av önskemål från det omgivande samhället. Göteborgs universitet nämner också att alumnverksamheten
påverkas av hur alumnerna själva vill ha den.
Några lärosäten nämner att nya utbildningar har startats som direkt följd av
önskemål från arbetsgivare. Exempelvis har Umeå universitet startat en tvåårig
utbildning till processoperatör som ett direkt svar på industrins behov. Den
har utvecklats i samråd mellan företrädare för processindustrin och universitetets kemiinstitution. Liknande samarbeten nämner också Växjö universitet,
Högskolan Väst och Dramatiska institutet. Högskolan i Gävle nämner att
uppdragsutbildningarna har startats utifrån behoven hos industrin.
Södertörns högskola skriver om kompetenscentrum för naturvetenskaplig
utbildning, forskning och fortbildning (KNUFF). KNUFF är ett samarbete
mellan Södertörns högskola, KI och KTH - de lärosäten som finns på Södertörn – som syftar till att öka intresset för studier i naturvetenskap och teknik.
KNUFF har tillkommit efter samtal med ”det omgivande samhället” och ska
vara en mötesplats för högskola, gymnasieskola och arbetsgivare. På liknande
sätt har Chalmers samverkan med Göteborgs kommun i Gymnasiecentrum
tillkommit.
Som sista exempel kan nämnas Luleå tekniska universitet. I lärosätets ansökan till Vinnovas nyckelaktörsprogram tillvaratogs de regionala aktörernas
synpunkter. Nu har också universitetet fått resurser för att genomföra dessa.
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Framtidsplaner för uppföljning och utveckling

Vi ställde frågan till lärosätena om vilka framtidsplaner de har när det gäller
modeller för uppföljning och utveckling.
De allra flesta vill arbeta mer systematiskt med uppföljning

De allra flesta lärosäten har angett framtidsplaner när det gäller uppföljning
och utveckling av samverkansarbetet. De allra flesta anger – om än oprecist
– att man avser arbeta mer systematiskt med sin uppföljning i bemärkelsen
nyckeltal och kriterier. I fråga om utvecklingsarbete anger många lärosäten
att man arbetar i enlighet med sina strategiska planer.
Det här utvecklingsarbetet pågår dels på enskilda lärosäten, dels inom olika
nätverk. Exempelvis planerar Göteborgs universitet flera åtgärder – vissa tillsammans med andra universitet och högskolor – för att följa upp och utveckla
sitt samverkansarbete. Man ska bl.a.
• Ta fram nyckeltal och kvalitativa mått för samverkansuppgiften.
• Ta fram en policy för immateriella rättigheter.
• Utveckla databaser för samverkan med det omgivande samhället.
• Ta fram policy och kommunikationsstrategier för centrumbildningar.
• Genomföra den strategiska plan som sträcker sig till 2007-10, där samverkansfrågor ingår. Parallellt med detta ska den s.k. samverkansberedningen följa upp åtgärder och uppdatera planerna.
• Genomföra förbättringsåtgärder utifrån s.k. fakultetsaudits, där också
samverkansuppgiften ingår. Fakultetsaudits är rektors uppföljningsinstrument för varje fakultets kvalitetsarbete. En sådan innebär att en grupp
granskar styrdokument och genomför platsbesök för att få en uppfattning
om fakultetens utvecklingsarbete.
• Fortsätta med benchmarking med andra lärosäten såväl nationellt som
internationellt.
Växjö universitet skriver om hur de i framtiden kommer att bedriva utvecklingsarbete:
”Samverkan handlar om ömsesidiga processer. Det betyder att vi bör utveckla
och beskriva metoder och tillvägagångssätt som gäller för universitetet men
som också behöver utvecklas tillsammans med externa parter. Universitetet tar
initiativ för att utveckla såväl intern som extern kompetens i samverkansarbete och har i samarbete med regionala företrädare påbörjat ett arbete för att
utveckla arbetsmetoder för att identifiera funktionella regioner. Med funktion
avses ett värde som samlar intressenter ur olika perspektiv som exempelvis trä,
glas, lärande eller omvårdnad. Olika aktörer kan sedan samlas för att identifiera utvecklingsområden där man med gemensamt arbete löser ett problem
och kommer till ett resultat. Resultatet, eller effekten, av denna kunskapsbildningsprocess bildar grund för verksamhetsutveckling, nya inslag i utbildning eller en ny kommersialiserbar produkt. Avsikten är att skapa en modell
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för samverkan med det omgivande samhället där en av utgångspunkterna är
utbildning och forskning och där den andra finns i ett regionalt sammanhang.
Modellen skall också visa på en arbetsgång där man beskriver förväntade effekter av ett samverkansprojekt på ett sådant sätt att detta blir möjligt att mäta
när projektet avslutas.”

Bland de grupperingar som samarbetar för att kunna följa samverkansarbetet
finns de som fått resurser inom ramen för Vinnovas Nyckelaktörsprogram,
t.ex. universiteten i Linköping och Karlstad. Ett annat sådant nätverk är Unilink, som bl.a. Mittuniversitetet nämner.
I fråga om utvecklingsarbete planerar Akademi Sydost, dvs. Växjö universitet, Högskolan i Kalmar och Blekinge tekniska högskola, ha en gemensam
modell för innovationsstöd med fokus på kommersialisering.
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Avslutande reflektioner och
övergripande rekommendationer
Vårt uppdrag har varit att följa upp den tidigare utvärderingen av universitetens och högskolornas samverkansarbete. Syftet har varit att bidra till en fortsatt utveckling inom området.
Vi har tidigare i rapporten visat utvecklingen av dels förutsättningarna
för samverkan, dels arbetet inom enskilda samverkanskomponenter. Vi har
dessutom undersökt modeller och instrument för uppföljning och utveckling.
I det här kapitlet redovisar vi våra avslutande reflektioner och övergripande
rekommendationer. I detta kapitel tar vi också upp lärosätenas synpunkter på
de rekommendationer som bedömargruppen gav 2004 och de utvecklingsbehov som de har identifierat för dagens samverkansarbete82.

Stark utveckling sedan 2004
Det har hänt mycket i högskolesektorn när det gäller samverkansuppgiften sedan utvärderingen 2004. I stort sett alla universitet och högskolor har
utvecklat sitt samverkansarbete och vittnar om att samverkan har blivit ännu
mer av ett förhållningssätt, integrerat i forskning och utbildning.
När det gäller utvecklingen hos olika slags lärosäten märks nu även en positiv utveckling hos de konstnärliga högskolorna. Dessa startade från en låg nivå
i jämförelse med de flesta andra universitet och högskolor 2004. Exempelvis
har nästan alla av dem betydligt fler utåtriktade aktiviteter än tidigare. Ivar
Björkman, rektor för Konstfack, ger följande kommentar till utvecklingen:
”Studenter som går på våra utbildningar, eller tänker söka dem, ställer allt
högre krav, bl.a. på att vi ska förse dem med kunskaper så att de ska kunna
försörja sig efter sin examen. Många blir egenföretagare. Utmaningen för oss
har varit att kunna ge studenterna sådan kunskap utan att göra avkall på det
konstnärliga, något som jag tror vi är på god väg att klara av. Verksamheten
på Konstfack är också en del av den växande kultursektorn. På en kulturproducerande arena samverkar vi i olika projekt med etablerade institutioner – nu
senast Nationalmuseum.”

82. Detta avser lärosätenas svar på fråga 20 samt synpunkter från hearingen. Frågornas fullständiga formulering finns i bilaga 2.
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Utvärderingen 2004 bidrog till utveckling
Vi kan konstatera att den tidigare utvärderingen har bidragit till utvecklingen
av lärosätenas samverkansarbete, och att majoriteten av lärosätena har funnit
ett värde i bedömargruppens rekommendationer. Utvärderingen tydliggjorde
samverkansbegreppet inom högskolesektorn och i enskilda lärosätens dialog
med det omgivande samhället. Vi kan också konstatera att den har lett till att
flera universitet och högskolor inkluderar forskningskommunikation i bemärkelsen folkbildning som en komponent i samverkansuppgiften. Utvärderingen
bidrog dessutom till ett ökat erfarenhetsutbyte mellan lärosätena. Exempelvis
fanns goda exempel på projekt eller löpande verksamhet i en särskild publikation och en konferens anordnades dit alla lärosäten var inbjudna. Vår uppfattning är att återkommande granskning av högskolans samverkansuppdrag
bidrar till dess utveckling.

Rekommendationernas roll
Lärosätena har lämnat en rad synpunkter och kommentarer på rekommendationerna i utvärderingen 2004: Exempelvis skriver SLU att bedömargruppen
borde ha gått längre när det gäller nyckeltal för att i ett senare skede kunna
jämföra lärosätena. Högskolan på Gotland anser att Högskoleverket inte bara
ska genomföra utvärderingar utan ta ett större ansvar när det gäller att driva
frågorna vidare, t.ex. i frågan om meritvärdering. Några lärosäten tar upp vilken roll rekommendationerna har, t.ex. Uppsala universitet och Högskolan
i Jönköping. Exempelvis pekar Högskolan i Jönköping på att olika lärosäten bör fokusera på åtgärder utifrån övergripande mål och strategier. Om en
högskola då uppfattar rekommendationerna som mer eller mindre tvingande
bidrar de till likformighet som kan hämma högskolans utveckling. I stället
bör rekommendationer visa på olika möjligheter för ett lärosäte att utveckla
sitt samverkansarbete – ett synsätt som bedömargruppen då också avsåg och
vi nu gärna ansluter oss till.

Komponenterna hänger ihop och behöver ledning
Samverkan har flera komponenter som hänger ihop och stödjer varandra. I
utvärderingen från 2004 uttryckte bedömargruppen det på följande sätt:
”… samverkan i utbildningen ger goda möjligheter för samverkan i forskning
och vice versa. Legitimitet för ny kunskap påverkar funktionen på kunskapsoch innovationssystemet.83”

Uppföljningen visar att förhållningssättet fortfarande är giltigt. Det är därför
förvånande att många lärosäten vid organisering av samverkansarbetet inte
83. Högskolan samverkar, s. 127.
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tar hänsyn till detta. I stället framträder en bild av att man driver verksamheterna i ”stuprör”.
Vi menar att samverkansarbetet utvecklas bäst om det finns en gemensam
strategi för lärosätets totala samverkansarbete. Ledningsprocessen och organisationen ska stödja den strategin.
Behovet av en övergripande strategi förstärks av att samverkan har gått
från att vara något som enskilda individer, eller institutioner, har arbetat med
till att bli en strategisk fråga för universitetens och högskolornas verksamhet.
Samverkansarbetet har samtidigt blivit alltmer uppsplittrat och projektbetonat. Detta riskerar att leda till verksamheter inom lärosätena som inte bidrar
till att utveckla samverkansarbetet i sin helhet.
I den tidigare utvärderingen skrev bedömargruppen att ledningarna har en
viktig roll att spela för ett framgångsrikt samverkansarbete. Vi vill understryka
detta och menar att det nu är viktigare än tidigare att ha samverkan som en
del av ledningsprocessen.

Behov av ökad dialog mellan lärosäte och omvärld
Vi har sett goda exempel på hur lärosäten utvecklar sin samverkan i dialog med
sina intressenter i det omgivande samhället. Samverkan är en helt nödvändig
förutsättning för en framgångsrik verksamhet och vi hoppas se dialogen hos
allt fler universitet och högskolor. Vi delar den uppfattning som EU-kommissionen framför i sin Grönbok:
”För att ERA [European Researach Area] skall fungera effektivt och korrekt i
fullständig symbios med det europeiska samhället krävs slutligen att nya kanaler och innovativa metoder utvecklas för kommunikation, undervisning och
diskussion gällande vetenskap, forskning och teknik,84”

Vi vill samtidigt betona att lärosätena i sin samverkan måste ha möjlighet att
utgå från sina mål och strategier.
Finns det då en risk att lärosätena samverkar med det omgivande samhället i allt för stor utsträckning, att de akademiska idealen försvinner? Självklart
är det primära för universitet och högskolor att generera mer kunskap och
om annat blir alltför omfattande kan det inkräkta på detta. Svaren på våra
direkta frågor visar att så inte är fallet idag. Samverkan snarare stärker kunskapsproduktionen än konkurrerar. Vi, liksom lärosätena, är dock medvetna
om att samverkanskraven kan drivas för långt och att frågan ständigt måste
hållas levande.

84. Europeiska gemenskapernas kommission (2007), Europeiska området för forskningsverksamheter: Nya utsikter (Grönbok, KOM 2007, 161 slutlig), s. 17.
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Externa krav har drivit på utvecklingen
Vi har iakttagit att samverkan med målet bättre utbildning har blivit allt viktigare för lärosätena relativt de andra samverkansområdena. Det handlar om
en ökad dialog mellan lärosätena och det omgivande samhället kring utbildningarnas innehåll och dimensionering. Det handlar också om en ökning av
omvärldskontakter i utbildningen genom exempelvis praktik och gästlärare.
Vår analys är att Bolognaprocessens fokus på anställningsbarhet ligger
bakom utvecklingen. Man kan uttrycka sig så att det krävdes tydliga, externa
krav för att en förändring skulle komma till stånd hos flera av våra universitet
och högskolor. En liknande notering om vikten av externa krav gjorde bedömargruppen 2004. Då var det tydligt att införandet av samverkansuppgiften
i högskolelagen 1997 ökade legitimiteten för verksamheten och påskyndande
utvecklingen.

Det internationella perspektivet saknas
Den kunskapsbaserade ekonomin är global och på universitet och högskolor i
världen finns den efterfrågade kunskap och kompetens som kan nyttiggöras i
företag och i andra organisationer. Konkret innebär detta att svenska företag
måste få tillgång till kunskap och kompetens från lärosäten utanför Sverige.
På samma sätt måste företag i andra länder få tillgång till kunskap och kompetens från de svenska universiteten och högskolorna. Detta synsätt uttrycks
exempelvis i EUs gemensamma tillväxtstrategi – Lissabonstrategin.
Det perspektiv som beskrivs ovan saknas ofta i lärosätenas redogörelser för
sitt samverkansarbete. Vissa lärosäten är däremot internationella på så sätt att
man använder benchmarking och tar lärdom från andra länder för att utveckla
sin verksamhet. Vi har inte analyserat vilka ytterligare åtgärder som krävs för
att de svenska lärosätena ska bli internationella på det sätt som vi efterlyser.

Var finns offentlig sektor?
Med utgångspunkt i den kunskap som vi har om hur man från den offentliga
sektorns sida ser på lärosätena menar vi att den är en viktig samverkanspartner.
Detta har också påtalats av regeringen i forskningspolitiska propositioner.
Vi saknar dock den offentliga sektorn i lärosätenas enkätsvar. Detta gäller
särskilt den samverkan som sker med målet kunskapsutveckling och tillväxt.
Vi har ingen förklaring till detta utan vi vill gärna att frågan undersöks närmare av lärosätena.

Biblioteken har många användningsområden
Några universitets- och högskolebibliotek har fått fler användningsområden
och stödjer fler samverkanskomponenter i jämförelse med 2004. De har fått
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nya kundgrupper, t.ex. myndigheter, företag och organisationer. Vi anser att
alla lärosäten borde bli bättre på att använda den potential som finns i biblioteken. En viktig roll för biblioteken när det gäller samverkansuppgiften är alltjämt att stödja forskare och lärare att nå ut med sin forskning till allmänheten.
Det bör emellertid inte hindra att biblioteken används för att skapa långsiktiga
relationer med företag, myndigheter och andra organisationer.

Samhället fortsätter att ställa krav och stimulera
Samverkan är en pågående process där universiteten och högskolorna arbetar
aktivt för att utveckla sin verksamhet. Även samhället – här genom utredningsväsendet – vill i fortsättningen vara med och påverka utvecklingen av
lärosätenas samverkansarbete. Exempelvis öppnar den s.k. RUT 2 för direktfinansiering inom ramanslaget till lärosätena utifrån hur väl de samverkar
med det omgivande samhället och ett syfte med befattningsutredningen är att
underlätta personrörligheten mellan högskolan och det omgivande samhället.
Till det kan läggas den s.k. frihetsutredningen som kommer att presenteras
hösten 2008.85

Kraven måste stödjas med incitament
Universiteten och högskolorna menar att samverkan är ett förhållningssätt,
integrerat i forskning och utbildning. Detta konstaterades redan i utvärderingen 2004. Som vi nämnt ovan tror vi inte att det alltid har varit så. Vi kan,
liksom i utvärderingen 2004, konstatera att det är krav från statsmakterna och
offentliga finansiärer som legat bakom utvecklingen. Exempelvis finns krav på
samverkan i högskolelagen, och finansiärer som Vinnova och KK-stiftelsen har
med projektfinansiering drivit lärosätena i den här riktningen.
När nu samverkan blivit ett förhållningssätt, integrerat i forskning och
utbildning, är det inte en optimal lösning att lärosätenas samverkansarbete
enbart finansieras via projektanslag, t.ex. från de finansiärer som nämns ovan.
Den lösningen leder till en oklar ansvarsfördelning och ett ineffektivt resursutnyttjande, eftersom den som prioriterar bland åtgärderna (extern finansiär)
inte är densamma som ska utföra arbetet (lärosätet). Detta leder också till mindre möjligheter för universitets- och högskoleledningarna att integrera samverkansuppgiften som en del av ledningsprocessen, vilket vi tidigare konstaterat
är viktigt. Idag kan heller inte alla universitet och högskolor få del av projektfinansieringen för samverkan, utan den riktar sig nästan uteslutande till dem
85. De utredningar som avses är utredning om resurstilldelningssystemet för högskolans grundutbildning; delbetänkandet Ett utvecklat resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning. (SOU 2005:48); fortsatt utredning om resurstilldelning och övrig styrning avseende
forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor inklusive Sveriges lantbruksuniversitet, Resurser för kvalitet. (SOU 2007:81); befattningsutredningen, Karriär för kvalitet. (SOU 2007:98); kommittédirektiv (2007:158), Utredningen om ökad frihet för universitet
och högskolor.
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med medicinskt, tekniskt eller naturvetenskapligt vetenskapsområde. Denna
prioritering skiljer sig från exempelvis Storbritannien och Finland86.
Vi upprepar därför från utvärderingen 2004 att alla universiteten och högskolorna behöver egna resurser för sitt samverkansarbete. Behovet av en direktfinansiering för samverkansarbetet understryks i enkätsvaren av en majoritet
av lärosätena. Man menar att det är en förutsättning för en långsiktighet i
verksamheten.
De ekonomiska drivkrafterna för lärosätena måste dessutom kompletteras
med stimulansåtgärder riktade till enskilda forskare och lärare. Vi menar, liksom i den tidigare utvärderingen, att det nu är hög tid att samverkansmeriter
får genomslag i anställningsärenden, vid befordran och lönesättning. Även
detta tar många universitet och högskolor upp i sina enkätsvar. Exempelvis
bör universitet och högskolor i större utsträckning än idag värdesätta erfarenheter och meriter från industrin.

Nödvändigt att myndigheterna samordnar sig
Oavsett finansieringsform för samverkansuppgiften är det nödvändigt med
ett bättre samarbete och rollfördelning mellan offentliga aktörer på central
nivå. Detta noterades även vid utvärderingen 2004. Det finns idag en utbredd
kritik bland lärosätena mot den bristande samordningen på nationell nivå.
Bättre samordning centralt skulle underlätta de enskilda lärosätenas strategiska arbete och minska deras arbete med inrapportering.
Bl.a. därför bjöd universitetskanslern in generaldirektörerna/motsvarande
för Nutek, Vinnova, KK-stiftelsen och Vetenskapsrådet för att diskutera frågan om samordning i november 2007. Resultatet från mötet är en gemensam
handläggargrupp som syftar till att utbyta information och bedriva gemensamma utvecklingsprojekt. Högskoleverket ansvarar för att sammankalla
gruppen. Den mest angelägna frågan för gruppen under våren 2008 är att
försöka samordna uppföljningen gentemot lärosätena, bl.a. för att lätta på
lärosätenas uppgiftslämnarbörda och för att förbättra kvaliteten i insamlade
uppgifter. Kanske kan denna diskussion – efter att ha involverat lärosätena
– leda till ett utvecklingsarbete för att hitta och börja använda indikatorer i
samverkansarbetet. Bäst vore om så många som möjligt av dessa indikatorer
kunde användas för olika syften; uppföljning och kontroll på olika nivåer inom
det enskilda lärosätet, i benchmarkingarbete lärosäten emellan samt dessutom
i rapportering till olika centrala myndigheter.

86. Högskoleverket (2006), Samverkan på lika villkor? Redovisning av en internationell studie och
ett seminarium (Högskoleverkets rapportserie 2006:56R).
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Bilaga 1.
Sammanfattning av rapporten
från 2004, Högskolan samverkar
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

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.
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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 verksamhet87.”

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:
1. 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.

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 näringssom 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.
87. 1 kap. 2 § tredje stycket högskolelagen (1992:1434).
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• 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.
• 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.
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• 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.
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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Bilaga 2.
Missiv och enkät
Samtliga universitet och högskolor

Maria Lönn
MISSIVBREV
2007-03-02
Reg.nr 643-3628-06

Uppföljning av den nationella kvalitetsgranskningen
av samverkansuppgiften
Bakgrund

Högskoleverket genomförde en kvalitetsgranskning av samverkansuppgiften 2004, vilken redovisades i rapporten Högskolan samverkar, Högskoleverkets rapportserie 2004:38 R. Nu är det dags att följa upp denna.
Även nu är syftet att bidra till utveckling inom området. Med det i
åtanke inledde Högskoleverket uppföljningen med en startkonferens/
hearing i november 2006. I denna deltog företrädare för nästan alla universitet
och högskolor samt några myndigheter. De synpunkter som då framkom har
Högskolverket försökt ta hänsyn till i det fortsatta arbetet, t.ex. studentmedverkan i bedömargruppen samt hur resultat av samverkansarbetet skulle kunna
redovisas. Vår avsikt är att anordna en liknande hearing i höst för att bland
annat diskutera finansiering och incitament för samverkansarbetet.
Med bifogade enkät vill vi samla in underlag till uppföljningen. Av enkäten framgår också bedömargruppens sammansättning, uppdrag och utgångspunkter.
Övergripande instruktioner

Svaret på enkäten ska vara Högskoleverket tillhanda senast den 1 juni. Materialet ska lämnas dels i tryckt form, dels i form av Word- eller Excelfiler. Svaren
ska skickas till Högskoleverket, att. Maria Lönn, Box 7851, 103 99 Stockholm
samt till e-postadress maria.lonn@hsv.se. Frågor om uppföljningen kan ställas
via denna e-postadress eller på tfn 08-563 085 61. Svaren bör omfatta högst 20
sidor med viss hänsyn tagen till lärosätets storlek. Bilagor får bifogas. Det ska
dock vara möjligt att få en övergripande bild av samverkansarbetet utan att ta
del av eventuella bilagor.
Med syfte att begränsa omfattningen av frågeformuläret har frågorna och
bakgrunden hållits kortfattade. Därför bör ni läsa relevanta avsnitt i den tidigare granskningen som bakgrund (se sidhänvisningarna i anslutning till respektive fråga) samt besvara vissa frågor genom att tydligt hänvisa till eller
citera från ert enkätsvar från 2004. Vi är medvetna om att det i vissa fall kan
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vara svårt att ge en bild av läget 2004. De lärosäten som har gjort analyser
inom ramen för Vinnovas nyckelaktörsprogram kan ha stöd av dessa analyser
i besvarandet av enkäten.
För att bedömargruppen ska kunna ställa eventuella kompletterande frågor
vill vi att en kontaktperson utses. Vänligen skicka namn och kontaktuppgifter
på denne till undertecknad projektledare så snart som möjligt. Kontaktpersonen kommer då att få lärosätets enkätsvar från 2004 i elektronisk form för att
underlätta denna enkäts besvarande.
Studenterna är en viktig grupp när det gäller utvecklingen av samverkansarbetet. Därför är bedömargruppen angelägen att studenterna involveras i utarbetandet av enkät-svaret. Dessutom vill bedömargruppen gärna ha separata
svar/kommentarer från studenterna på frågorna 14–16 samt 18–19.
Med vänlig hälsning
Lennart Ståhle 				
Kanslichef 				
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Maria Lönn
Projektledare

Enkät
Bedömargruppens sammansättning, uppdrag och uppdragets
avgränsning

Uppföljningen är ett projekt som drivs av Högskoleverket. Till projektet har
knutits en bedömargrupp som består av Mårten Carlsson, prof. em., rektor för
Sveriges lantbruksuniversitet 1982–94; Peter Johansson, FoU-ansvarig vid Teknikföretagen/Svenskt Näringsliv; Diana Unander, Sveriges Förenade Studentkårer; Lena Wollin, informationschef vid Vetenskapsrådet samt Maria Lönn,
Högskoleverket (projektledare). Mårten Carlsson, Peter Johansson, Lena Wollin och Maria Lönn deltog även i kvalitetsgranskningen år 2004. Nedan refereras till bedömargruppen som ”vi”.
Vårt uppdrag är huvudsakligen att följa upp kvalitetsgranskningen 2004.
Vi kommer därför att undersöka om våra rekommendationer uppfattats som
relevanta och har påverkat arbetet, om huruvida våra viktigaste slutsatser har
visat sig hållbara, mätbara resultat av samverkansarbetet, hur grupper utanför
högskolan ges möjlighet att påverka arbetets inriktning och omfattning samt
bedöma hur enskilda lärosäten har förändrat sitt arbete sedan 2004.
Uppdraget som vi har fått avgränsas till att analysera universitetens och
högskolornas egna beskrivningar och värderingar av arbetssätt och resultat.
Vi kommer alltså inte att arrangera enskilda lärosätesmöten eller platsbesök.
I uppdraget ingår inte heller att direkt fråga externa intressenter om enskilda
lärosätens samverkansarbete. Däremot tar vi gärna emot era erfarenheter och
resultat av egna enkäter och kontakter med olika avnämargrupper.
Frågornas disposition

I avsnitt I ställer vi frågor om hur lärosätet ser på några slutsatser från granskningen 2004. Därefter, i avsnitt II, ställer vi frågor som syftar till att följa upp
våra rekommendationer från densamma. I avsnitt III ber vi om era synpunkter
på våra rekommendationer, m.m. Avsnitt IV handlar om modeller och instrument för uppföljning och utveckling. Vi anser att de sistnämnda områdena är
så viktiga för kvaliteten i samverkansarbetet att vi därför har valt att behandla
dessa i ett eget avsnitt.
I. Synpunkter på slutsatser

Sedan granskningen genomfördes har samverkansuppgiften berörts i en rad
studier och diskuterats i många sammanhang. Dessutom har många lärosäten
bedrivit ett omfattande arbete för att utveckla sitt samverkansuppdrag. Allt
detta har påverkat synen på samverkansuppgiften. Vi uppfattar att en tredelad
indelning av samverkansuppgiften enligt nedanstående figur var en av bedömargruppens viktigaste iakttagelser. En annan slutsats, som inspirerades av
vad vi då lärde vid kontakter med enskilda lärosäten (enkätsvar och möten) var
att det inte längre är relevant att tala om en ”tredje uppgift”. Istället framträdde
samverkan som ett förhållningssätt väl integrerat i forskning och utbildning.
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Våra slutsatser beskrivs mer ingående i Högskolan samverkar, s. 7f, 127–129.
Nedanstående figur visar vårt sätt att strukturera frågan.
Figur 1. 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

Mot den bakgrund som beskrivs ovan är vi intresserande av era synpunkter på följande frågor:
1. Har ni haft nytta av den här indelningen? Om ja, beskriv på vilket sätt.
2. Om, och i så fall hur, skulle ni vilja modifiera indelningen?
3. Är samverkan som förhållningssätt väl integrerad i forskning och
utbildning på ert lärosäte? Om inte, ange varför.
II. Uppföljning av rekommendationerna till lärosätena

Vi är intresserade av att få en bild av hur samverkansarbetet har förändrats.
Som struktur för detta arbete använder vi de rekommendationer till universitet och högskolor som sammanfattas på sidorna 9–10 i Högskolan samverkar.
Direkt nedan ställer vi därför frågor om hur lärosätets arbete har förändrats i
förhållande till 2004. Så långt möjligt vill vi ha konkreta exempel på genomförda förändringar. Vi är också intresserade av era framtidsplaner inom samma
område. När det gäller rekommendationerna till statsmakterna kommer dessa
inte att behandlas här utan i höstens hearing.
Vi vore tacksamma om ni besvarar delfrågorna som avser läget år 2004
med att antingen tydligt hänvisa till eller citera från ert tidigare enkätsvar. Vi
är medvetna om att det i vissa fall kan vara svårt att ge en bild av läget 2004;
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antingen för att området inte berördes i enkäten eller för att ert lärosäte inte
ansåg att frågan var relevant för den egna verksamheten.
4. Rekommendation: Samverkansarbetet bör uppvärderas vid
meritvärdering

Bakgrunden till vår rekommendation var bedömningen att samverkansarbete
inte var meriterande för en akademisk karriär (se också Högskolan samverkar s.
115 f, 120–123). Utifrån detta vill vi att ni kortfattat beskriver
a) värderingen av samverkansmeriter 2004,
b) värderingen idag,
c) vad som ligger bakom en eventuell förändring,
d) era framtidsplaner.
5. Rekommendation: Lärosätena bör samarbeta med varandra och arbeta
för arbetsdelning i större utsträckning än idag.

Bakgrunden till vår rekommendation var bland annat att vi såg lärosätessamverkan i strategiska allianser som ett effektivt sätt att bättre tillgodose det
omgivande samhällets ökande krav på samverkan (se också Högskolan samverkar s. 33, 45–47). Utifrån detta vill vi att ni kortfattat beskriver
a) samarbetet med andra lärosäten och arbetsdelning 2004,
b) samarbetet och arbetsdelningen idag,
c) vad som ligger bakom en eventuell förändring,
d) era framtidsplaner.
6. Rekommendation: Lärosätenas ledningar bör förvissa sig om att
öppenhet genom samverkan med omvärlden balanseras mot den
akademiska integriteten.

Bakgrunden till vår rekommendation var att endast några lärosäten uppmärksammade och diskuterade balansen mellan öppenhet och integritet i samverkansarbetet (se också Högskolan samverkar s. 31f, 37f). Utifrån detta vill vi att
ni kortfattat beskriver
a) hur öppenheten balanserades mot den akademiska integriteten 2004,
b) hur situationen är idag,
c) vad som ligger bakom en eventuell förändring,
d) era framtidsplaner.
7. Rekommendation: Det bör undersökas vilken slags intern organisation
för samverkan som är bäst lämpad att tillgodose behov vid olika situationer.

Bakgrunden till vår rekommendation var att det fanns flera olika slags stödjande organisationer för samverkansarbetet vid lärosätena. Vi kunde emellertid
vid förra undersökningen inte dra någon slutsats om vilken slags organisation
som var bäst lämpad att tillgodose behov vid olika situationer (se också Högskolan samverkar s. 115–120). Vi är medvetna om att ett flertal faktorer påverkar
val av lämplig organisationsform och att det kanske inte heller denna gång går
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att finna några tydliga samband. Eftersom vi från förra gången vet att redovisningen av olika exempel på organisation av verksamheten skapade en intressant bas för diskussion och erfarenhetsutbyte lärosätena emellan tar vi upp
denna fråga även denna gång. Utifrån detta vill vi att ni kortfattat beskriver
a) organiseringen av samverkansarbetet 2004,
b) organiseringen idag,
c) vad som ligger bakom en eventuell förändring,
d) era framtidsplaner.
8. Rekommendationer: Det bör läggas större vikt vid samverkansarbete
med målet att utveckla demokratin. Som en del av detta bör allmänheten
uppvärderas som intressent samt forskningskommunikation/folkbildning
även i praktiken ses som en del av lärosätenas samverkan med det
omgivande samhället.

Bakgrunden till våra rekommendationer var att lärosätena inte alltid ser forskningskommunikation – i betydelsen folkbildning – som en del av samverkansuppgiften. Inte heller framhölls allmänheten som en viktig intressentgrupp för
lärosätenas samverkansarbete (se också Högskolan samverkar s. 33, 53, 60–63,
127–129). Utifrån detta vill vi att ni kortfattat beskriver
a) kopplingen mellan forskningskommunikation/folkbildning och det
övriga samverkansarbetet 2004,
b) kopplingen idag,
c) vad som ligger bakom en eventuell förändring,
d) era framtidsplaner.
9. Rekommendation: Stödet till enskilda forskare för att underlätta arbetet
med forskningskommunikation/folkbildning bör förbättras.

Bakgrunden till vår rekommendation var att verksamheten helt var uppbyggd
på enskilda forskares entusiasm och engagemang samt att få lärosäten hade
utbildning i forskningskommunikation/folkbildning för forskare. Inte heller
var arbetet i praktiken meriterande för en akademisk karriär (se också Högskolan samverkar s. 53, 62f). Utifrån detta vill vi att ni kortfattat beskriver
a) stödet 2004,
b) stödet idag,
c) vad som ligger bakom en eventuell förändring,
d) era framtidsplaner.
10. Rekommendation: Biblioteken bör användas i större utsträckning.

Bakgrunden till vår rekommendation var att biblioteken ofta inte användes i
arbetet med forskningskommunikation/folkbildning (se också Högskolan samverkar s. 54, 68–70). Utifrån detta vill vi att ni kortfattat beskriver
a) hur biblioteket användes 2004,
b) hur biblioteket används idag,
c) vad som ligger bakom en eventuell förändring,
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d) era framtidsplaner.
11. Rekommendation: Universiteten och högskolorna bör utveckla
strategier som stödjer behoven i kunskaps- och innovationsprocessens
olika delar.

Bakgrunden till vår rekommendation var att flera lärosäten saknade helhetstänkande kring kunskaps- och innovationsprocessen (se också Högskolan samverkar s. 71–74). Med inspiration från bland annat Chalmers tekniska högskola
och Linköpings universitet utarbetade vi nedanstående figur över ett heltäckande kunskaps- och innovationssystem.
Figur 2. 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 näringslivet eller
den offentliga sektorn. Det finns inga skarpa gränser mellan processerna.
Mot bakgrund av figuren ber vi er, i tillämpliga delar, kortfattat beskriva
situationen på ert lärosäte
a) år 2004,
b) i dagsläget,
c) vad som ligger bakom en eventuell förändring,
d) era framtidsplaner.
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12. Rekommendation: Ökat fokus bör läggas på att stimulera idéer och
entreprenörskap,

Bakgrunden till vår rekommendation var att alltför få initiativ togs av lärosätena för att identifiera idéer och stimulera entreprenörskap (se också Högskolan
samverkar s. 71–73, 78–88). Utifrån detta vill vi att ni kortfattat beskriver
a) aktiviteterna för att identifiera idéer och stimulera entreprenörskap 2004,
b) aktiviteterna idag,
c) vad som ligger bakom en eventuell förändring,
d) era framtidsplaner.
13. Rekommendation: Det bör läggas större vikt vid nyttiggörande av
idéer och forsknings-resultat i befintliga företag och offentlig verksamhet.
Dessutom bör lärosätena utveckla sina nätverk och kontaktytor genom
t.ex. forskningsinstituten eller institutsliknande organisationer inom ett
universitet eller en högskola.

Bakgrunden till våra rekommendationer var att lärosätena lade för liten vikt
vid stöd till affärsutveckling och annat nyttiggörande av forskningsresultat
i befintliga företag och offentlig sektor. Dessutom saknades kontaktytor till
andra aktörer (se också Högskolan samverkar s. 71f, 73, 75). Utifrån detta vill
vi att ni kortfattat beskriver
a) aktiviteterna för nyttiggörande samt nätverk och kontaktytor,
b) aktiviteterna samt nätverken och kontaktytorna idag,
c) vad som ligger bakom en eventuell förändring,
d) era framtidsplaner.
14. Rekommendation: Utbildningar i entreprenörskap bör ges som
”strimmor” i hela utbildningsprogram.

Bakgrunden till våra rekommendationer var att utbildningarna gavs i form av
enstaka kurser eller utbildningsprogram (se också Högskolan samverkar s. 71f,
74, 78–80). Utifrån detta vill vi att ni kortfattat beskriver
a) utformningen av utbildningarna 2004,
b) utformningen av utbildningarna idag,
c) vad som ligger bakom en eventuell förändring,
d) era framtidsplaner.
15. Rekommendation: Studenterna bör ges insyn i holdingbolagens
verksamhet.

Bakgrunden till våra rekommendationer var att studenterna saknade tillträde
till holdingbolagens styrelser (se också Högskolan samverkar s. 75). Utifrån
detta vill vi att ni kortfattat beskriver
a) studenternas insyn i holdingbolagen 2004,
b) insynen idag,
c) vad som ligger bakom en eventuell förändring,
d) era framtidsplaner.
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16. Rekommendation: 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.

Bakgrunden till våra rekommendationer var att endast få lärosäten hade strategier för att ta in synpunkter från omvärlden för att planera, följa upp och
revidera utbildningarna i syfte att motsvara efterfrågan på arbetsmarknaden.
Dessutom saknades ofta strategier för utbildningen relevanta framsteg inom
forskningen beaktades i planeringsarbetet (se också Högskolan samverkar s.97f,
102–109). Utifrån detta vill vi att ni kortfattat beskriver
a) arbetet med ovanstående frågor 2004,
b) arbetet med dessa frågor idag,
c) vad som ligger bakom en eventuell förändring,
d) era framtidsplaner.
17. Rekommendation: Det är angeläget att lärosätenas ledningar
på olika sätt stödjer institutionerna för att ha möjlighet att öka
uppdragsutbildningen.

Bakgrunden till vår rekommendation var att högskoleledningarna inte gav
tillräckligt stöd till institutionerna för att dessa skulle ha möjlighet att öka
uppdragsutbildningen (se också Högskolan samverkar s 98, 106–109). Utifrån
detta vill vi att ni kortfattat beskriver
a) ledningens stöd till institutionerna i dessa frågor 2004,
b) ledningens stöd idag,
c) vad som ligger bakom en eventuell förändring,
d) era framtidsplaner.
18. Rekommendation: Studenter måste ges möjlighet till såväl
omvärldskontakter under sin utbildning som information om lärosätets
samverkansarbete i övrigt.

Bakgrunden till våra rekommendationer var att vissa lärosäten helt saknade
verksamhet för att ge studenterna möjligheter till omvärldskontakter, t.ex.
praktik och fadderföretagsverksamhet. Ännu fler lärosäten informerade inte
studenterna om lärosätets samverkansarbete (se också Högskolan samverkar
s.99, 109–114). Utifrån detta vill vi att ni kortfattat beskriver
a) arbetet med att erbjuda studenterna omvärldskontakter och information
om lärosätets samverkansarbete 2004,
b) arbetet med dessa frågor idag,
c) vad som ligger bakom en eventuell förändring,
d) era framtidsplaner.
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19. Rekommendation: Universiteten och högskolorna ska stödja
studenternas inträde på arbetsmarknaden.

Bakgrunden till vår rekommendation var att några lärosäten inte gav tillräckligt stöd för studenternas inträde på arbetsmarknaden (se också Högskolan
samverkar s.100, 113f). Utifrån detta vill vi att ni kortfattat beskriver
a) arbetet med att stödja studenternas inträde på arbetsmarknaden 2004,
b) arbetet med denna fråga idag,
c) vad som ligger bakom en eventuell förändring,
d) era framtidsplaner.
III. Synpunkter på rekommendationer, m.m.
20. Här vill vi att ni ger era synpunkter på våra rekommendationer
samt tankar kring ytterligare insatser som skulle kunna utveckla
samverkansuppgiften.
21. Vi ställde frågor kring Science and Governance – att lärosätet tar fram
kunskapsunderlag för politiska beslut – i enkäten 2004. Svaren vi fick
handlade i stor utsträckning om enskilda forskares initiativ och arbete.
Mot den bakgrunden undrar vi om lärosätet idag har någon övergripande
strategi inom området, och vad den i så fall består i.
IV. Modeller och instrument för uppföljning och utveckling

I kvalitetsgranskningen 2004 ställde vi inga direkta frågor om resultatet av
lärosätenas samverkansarbete. Inte heller undersökte vi hur aktörer i det omgivande samhället såg på ett universitets eller en högskolas insatser på området.
Båda områdena anser vi är viktiga för att kvalitetssäkra samverkansarbetet.
För att få en uppfattning om era insatser inom dessa områden vill vi att ni
besvarar nedanstående frågor.
22. Vilka indikatorer anser ni på bästa sätt, och med rimliga arbetsinsatser
från lärosätets sida, skulle kunna mäta resultatet av ert lärosätes
samverkansarbete? Här vill vi helst att ni inte anger fler än tre indikatorer
per samverkansområde (se figur 1 för en definition av respektive
samverkansområde).
23. Vilka mätbara resultat från lärosätets samverkarbete vill ni särskilt
framhålla? Beskriv gärna hur dessa resultat förhåller sig till målen för
samverkansarbetet.
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24. På vilket sätt tar lärosätet in synpunkter på hur aktörer/intressenter
från det omgivande samhället uppfattar lärosätets samverkansarbete?
Redovisa dessutom gärna eventuella konkreta exempel på att
aktörer/intressenter från det omgivande samhället har påverkat
samverkansarbetets inriktning och omfattning.
25. Vilka framtidsplaner har ni när det gäller modeller och instrument för
uppföljning och utveckling?
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Bilaga 3.
Förkortningar
CIT

Chalmers industriteknik

Chalmers

Chalmers tekniska högskola

DiVA

Digitala vetenskapliga arkivet

ERA

European Research Area

EURAB

European Research Advisory Board

FAS

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

FOI

Totalförsvarets forskningsinstitut

FORMAS

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

FoU

Forskning och utveckling

IP

Intellectual Property

IP Policy

Intellectual Property Policy

IPR

Intellectual Property Rights

KI

Karolinska insitutet

KK-stiftelsen

Stiftelsen för kunskapsutveckling och tillväxt

KNUFF

Högskolans kompetenscentrum för naturvetenskaplig forskning,
utbildning och fortbildning

KTH

Kungliga Tekniska högskolan

KTO

Knowledge Transfer Office

Mistra

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Nutek

Närings- och teknikutvecklingsverket

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

RUC

Regionalt utvecklingscentra

SFS

Sveriges förenade studentkårer

SLU

Sveriges lantbruksuniversitet

SMHI

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SOU

Statens offentliga utredningar

SSES

Stockholm School of Enrepreneurship

SSF

Stiftelsen för strategisk forskning

SUHF

Sveriges universitets- och högskoleförbund

Unilink

Universitet, högskolor och näringsliv i samverkan

UNISKA

Universitetsalliansen inre Skandinavien

Vinnova

Verket för innovationssystem

VUS

Västsvenska universitetssamarbetet
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