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KLOSS – KUNSKAP OCH LÄRANDE OM STRATEGISK SAMVERKAN
Ett projekt där nio svenska lärosäten samarbetar för att utveckla strategisk samverkan.

Förord
I februari 2013 inbjöd Vinnova Sveriges lärosäten till en diskussion om hur man kan bedöma
och värdera samverkan. Äntligen, sa många, men svårt! Hur kan vi stärka vår sektor och samhällsutvecklingen i stort utan att skapa suboptimeringar genom att ”det som mäts och belönas
blir gjort”? Efter ett intensivt diskuterande kom tanken – varför inte göra ett bredare projekt
kopplat till uppdraget – där många lärosäten av olika karaktär deltar och skapar en erfarenhetsbas som stödjer utvecklingen av Sverige som ”världsmästare i samverkan mellan lärosäten och
omgivande samhälle”.
Vi sökte representation av olika typer av lärosäten och tillfrågade högsta ledningen hos dessa
– de allra flesta som blev tillfrågade svarade omedelbart ja på frågan om ett projekt i samarbete
mellan lärosätena. Så skapades styrgruppen för det som sedermera blev projektet Kunskap och
Lärande Om Strategisk Samverkan (KLOSS). Vinnova var med på noterna och gick in med
finansiering. Genom ett stort engagemang från alla styrgruppsmedlemmar och deras intresse av
att knyta rätt personer till delprojekten har arbetet inom KLOSS genererat inte bara användbara resultat utan också ett fantastiskt nätverk – som sträcker sig utanför de direkt medverkande
lärosätena. Projektet har koordinerats av ett projektkansli på KTH.
Målsättningen med KLOSS var att skapa kunskap om strategisk samverkan och att samla erfarenheter från olika typer av samverkansaktiviteter. Arbetet har drivits i två huvudinriktningar
– att identifiera hinder för samverkan respektive att skapa arenor för samverkan. Sex delprojekt
har genomförts av grupper sammansatta över lärosätesgränserna ledda av utvalda delprojektledare (se nästa sida). Resultaten framgår av den här rapporten, dels samlad i en syntes, dels i
skrifter författade inom de olika delprojekten.
Det har varit ett intressant arbete, och organisatoriskt utmanande – såväl projektkansliet på
KTH som de ansvariga delprojektledarna har haft avgörande betydelse för att KLOSS har haft
god progress under hela projekttiden. Med denna rapport avslutas det formella KLOSS-arbetet
– vi är dock övertygade om att det kollegiala utbyte som skapats kommer att nyttiggöras även
framöver. Ur projektet har dessutom sprungit en fortsättning i projektet AkUt som prövar och
studerar former för rörelse av akademisk personal ut till organisationer utanför högskolan.
Styrgruppen för KLOSS riktar ett varmt tack till alla deltagare i projektet för ett stort engagemang i arbetet, det är viktiga erfarenheter som har samlats, delats och utvecklats. Tack även till
alla övriga engagerade och till Vinnova. Hoppas att du som läser hittar något som är intressant
och inspirerande för din/er utveckling!
Stockholm i september 2015
Styrgruppen för KLOSS genom Margareta Norell Bergendahl
Vicerektor för samverkan, KTH, sammankallande i KLOSS styrgrupp
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Sammanfattning
I den här rapporten diskuteras strategisk samverkan – ett förhållningssätt till omvärlden som utgår
från ambitionen att fördjupa lärosätets roll som långsiktig kompetensresurs och kunskapsnav i
samhälls- och näringslivsutveckling. Genom att utveckla formerna för att värdera och stödja
prioriterade former av samverkan och upprätta strukturerade relationer kan lärosätet långsiktigt stärka kvalitet och relevans i både undervisning och forskning. Viktiga frågor för svenska
lärosäten är att...
... kontinuerligt se över vilka villkor för samverkan med externa intressenter som de anställda
möter. Vid anställning och befordran kan meriter inom samverkansområdet på ett tydligare
sätt än idag infogas i de bedömningar som görs. Även villkoren för personrörlighet mellan akademi och omvärld kan utvecklas, bland annat genom nya former för tillfälliga anställningar.
... utveckla sin strategiska förmåga till strukturerat utbyte med företag, offentliga verksamheter och andra organisationer som komplement till spontana samverkansprocesser. En rad
arbetssätt och modeller för olika former av utbyte är tillgängliga, från att arrangera tillfälliga
mötesplatser till mer långsiktiga former för utbyte kring särskilda områden och övergripande
partnerskap med för lärosätet särskilt viktiga organisationer.
... förankra arbetet med strategisk samverkan i såväl den akademiska ledningen på alla nivåer
som bland medarbetare generellt, samt utpeka ansvar för olika processer och områden.
... lita på de mekanismer för kvalitetsgranskning som finns inbyggda i starka akademiska mil
jöer för att våga göra nydanande prioriteringar.
... delta i och driva den vidare diskussionen, för att hålla ihop frågorna om ”impact” på samhällsutvecklingen med grundläggande frågor om förutsättningarna att bedriva högklassig
forskning och utbildning.
Lärosätena bör inte nödvändigtvis sträva mot mer omfattande samverkan i alla dess former, men
har mycket att vinna på att lyfta in samverkansfrågor i det övergripande kvalitetsarbetet på
ett tydligare sätt. Detta förhållningssätt innebär att lärosätet inte prioriterar att stödja samverkansformer vars kostnader i termer av tid och resurser förväntas vara högre än den långsiktiga
nyttan för forskning och utbildning.
Systematiskt arbete med kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring samverkansfrågor kan hjälpa
svenska lärosäten att realisera de höga ambitioner som finns runt om i landet. I förlängningen
är detta arbete av vikt för Sveriges konkurrenskraft.
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Akademin i samhället – nya förutsättningar
för direkt samverkan
För det moderna lärosätet är täta kontakter med det omgivande samhället en naturlig del av
verksamheten och identiteten. Parallellt med ständiga utbyten inom den akademiska världen
pågår vid de allra flesta akademiska miljöer också kontinuerliga kontakter med det omgivande
samhället. Samverkan och samspel med externa aktörer, t.ex. i form av verksamhetsförlagd
utbildning, forskningssamverkan, informella kontakter, uppdragsverksamhet, deltagande i
olika debattfora, etc. är en integrerad och väsentlig del av kärnverksamheten vid lärosätena
– nu som tidigare.
Att det akademiska arbetet står i direkt kontakt med den raskt föränderliga omvärlden är en
del av de förväntningar som riktas mot oss från allmänheten och från politiskt håll1, men också
en viktig faktor för kvaliteten i vår verksamhet. För den akademiska personalen, från doktorander till professorer, ger direkta kontakter med olika slags verksamheter och deltagande i
olika slags fora för kunskaps- och åsiktsutbyte värdefulla impulser till utbildning och forskning. Perspektiv på vår verksamhet och vår kunskap från andra än våra kollegor inom akademin utmanar och vidgar vyer. Direkt medverkan i utbildning och forskning av experter från
företag och andra organisationer är i många sammanhang en viktig kvalitetsfaktor. Genom
såväl direkta utbyten som andra former av samverkan får lärosätet tillgång till viktiga komp
letterande resurser, som stärker såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Att utveckla
formerna för samverkan handlar alltså både om att stärka nyttiggörandet av den akademiska
kunskapsmassan och att skapa bästa möjliga förutsättningar för hög kvalitet i högre utbildning
och forskning.
I den här skriften beskrivs några erfarenheter av hur lärosäten kan utveckla sitt arbete med
(och genom) att stötta aktiviteter av dessa slag, som vi nedan refererar till samverkan, som ett
led i sitt arbete att skapa bästa möjliga förutsättningar för hög kvalitet i högre utbildning och
forskning. Men om samverkansaktiviteter nu är av så stort värde för det akademiska arbetet,
behöver de alls diskuteras? Behöver samverkan stärkas, behöver den stödjas? Det är inte självklart att sträva mot mer omfattande samverkan, i alla dess former. Men det finns skäl att hävda att
arbetet med och i samverkan kan utvecklas vidare. Det finns ett flertal viktiga drivkrafter som
tillsammans medverkat till att lyfta frågan högre upp på dagordningen vid våra lärosäten.
För det första konstaterar vi att förväntningarna på forskare/lärare ofta är mångfacetterade
och att även viktiga samverkansuppgifter i vissa sammanhang kan ha svårt att göra sig gällande i konkurrens med andra uppgifter. De akademiska meriterings- och belöningssystemen är
ofta primärt inriktade på att värdera forskningsprestationer. Vid lärosätet kompletteras sådan
utvärdering av uppföljning av insatser som lärare. Det finns anledning att fundera över om
det finns aspekter av samverkan som är så viktiga för oss som lärosäte att de förtjänar att lyftas
fram på ett tydligare sätt i vår återkoppling till de egna medarbetarna.

1

 e Högskolelagens andra paragraf, där det slås fast att det i högskolornas uppgift skall ingå ”… att samverka med det omgivande
S
samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta”.
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För det andra konstaterar vi att samtidigt som intresset för aktivt utbyte med den akademiska
verksamheten kan sägas vara större än någonsin i näringsliv och offentlig sektor har förutsättningarna för sådant samarbete också förändrats. För globalt aktiva företag har det blivit allt
viktigare att prioritera i sina nätverk mot högskolor och universitet såväl inom Sverige som
internationellt. För att behålla traditionella relationer och utveckla nya behöver vi som lärosäten se över vår förmåga att interagera organisation till organisation. Detsamma gäller – om
än med andra förtecken än den globala konkurrensen – andra slags relationer som kommit att
bli viktigare för oss som lärosäten, t.ex. i kontakter med regionsföreträdare och i samband med
s.k. fundraising.
För det tredje inriktas tydligare än tidigare viss finansiering av forskning, i viss mån också av
utbildning, mot målsättningar orienterade mot att stimulera innovation och att adressera samhällsutmaningar2. Det blir då naturligt för finansiären att ställa krav på sökande lärosäten att
kunna visa upp tydliga bevis för att arbetet kommer bedrivas i aktiv samverkan med näringslivet och andra organisationer. EU:s satsningar inom Horizon 20203 och program som EIT4
är tydliga exempel. Man kan i sammanhanget också konstatera att lärosätena har ett ansvar
och ett långsiktigt egenintresse att gentemot den helt avgörande största finansiären av den egna
verksamheten – de svenska skattebetalarna och deras företrädare – kunna påvisa olika aspekter av denna verksamhets samhällsnytta.

Samverkan som strategisk möjlighet
I denna skrift utgår vi från begreppet strategisk samverkan, med vilket vi syftar på ett förhållningssätt till omvärlden som utgår från ambitionen att fördjupa lärosätenas roll som långsiktig
kompetensresurs och kunskapsnav i samhällets utveckling. Sådan samverkan stärker på längre
sikt förutsättningarna för utveckling av relevans och kvalitet i utbildning och forskning, samtidigt som det berikar det omgivande samhället.
I begreppet strategisk samverkan ligger en tydlig dimension av prioritering. Minst två dimensioner
bör övervägas:
•	Stärks, för det första, den vidare akademiska miljön av att en eller flera lärare/forskare
engagerar sig i samverkan?
•	Gynnas, för det andra, den enskilde läraren/forskaren av att engagera sig i samverkan,
i termer av akademisk meritering?
En sådan utvärdering är i praktiken sällan entydig eller lätt att göra, men ansatsen är ändå
central för prioriteringar inom samverkan. Det måste finnas en tydlig och väl grundad förväntan om positiva effekter i den vidare miljön för att en viss form av samverkan skall kunna
kallas strategisk. Vidare konstaterar vi att det finns särskild anledning att stödja samverkan

2

Se Lunddeklarationen (2009).

3

Horizon 2020 är ett forsknings- och innovationsprogram med en budget på nästan 80 miljarder Euro för åren 2014 till 2020.

4

 IT (European Institute of Technology) är en EU-organisation som finansieras inom ramen för Horizon2020 och som i sin tur
E
finansierar utbildningsinsatser med starka inslag av samverkan vid en rad europeiska lärosäten.
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av ett slag där man tycker sig uppleva ett glapp mellan den enskilde lärarens incitament,
givet rådande meriteringsnormer, och den vidare miljöns långsiktiga nytta. Det kan slutligen
finnas anledning att reflektera över om det finns eller – till följd av reformer inom lärosätet och
förändringar i dess omvärld – riskerar uppstå mekanismer som uppmuntrar till eller tvingar
fram samverkan av ett slag som vare sig gynnar den enskilda läraren/forskarens akademiska
utveckling eller den vidare miljön.
I syfte att illustrera ovanstående resonemang visas i tabell 1 en sammanställning av de fyra
främsta direkta fördelarna av samverkan för den enskilde akademikern. Indelningen hämtas
från ett arbete som presenteras av Perkmann och D’Este (2011)5 baserat på en omfattande
enkätundersökning.
Tabell 1: Motiv till samverkan för enskilda forskare/lärare.
Exempel på former och aktiviteter
Lärande nätverk

- forskningsprojekt som involverar externa partners
- avnämarråd kopplade till utbildningsutveckling
- deltagande i olika former av fysiska och virtuella fora
för diskussion och kunskapsutbyte

Tillgång till in-kindresurser för
- medverkan av ”praktiker” i undervisningsmoment
akademisk verksamhet 		 (utan särskild ersättning)
- möjlighet att använda avancerad utrustning ägd av extern
partner för akademisk forskning
- forskarutbildning eller adjungering av lärare/forskare finansierad genom överenskommelse med dennes arbetsgivare
Tillgång till pekuniära resurser för
akademisk verksamhet

- ersättning för uppdragsutbildning
- direkta bidrag till forskningsprojekt, centrumbildningar, etc.
- samverkan som förutsättning för ekonomiskt stöd från
extern finansiär

Kommersialisering

- immaterialrättsligt skydd
- licensiering
- forskningsbaserat företagande

Drivkrafterna till samverkan går naturligtvis i många fall bortom de direkta fördelar som den
enskilde forskaren/läraren och dennes närmaste krets (ofta i form av en forskningsgrupp) har
att vinna. Det finns gott om exempel på samverkan som ger fördelar i någon av de fyra kategorierna ovan, men som primärt drivs av ett strikt vetenskapligt engagemang för en viss sorts
teknisk utveckling, för vissa värden och perspektiv i samhällsdebatten eller för att adressera så
kallade globala utmaningar. Ändå är det värdefullt att som utgångspunkt för arbete med att
stärka strategisk samverkan reflektera över i vilka sammanhang de potentiella fördelarna för
den vidare miljön kan förväntas överstiga fördelarna för den enskilde forskaren/läraren och
dennes närmaste krets. Sådan samverkan återfinns framför allt inom de två första av de fyra
ovanstående kategorierna. Lärande nätverk kan till exempel stärka lärosätets varumärke och
anseende eller ge viktiga impulser som stärker hela utbildningsområden/utbildningsprogram.
Samverkan som ger tillgång till in-kindresurser kan kräva ganska omfattande arbete av enskilda
akademiker för att få på plats och underhålla. Sådan samverkan kan dock många gånger
5

 erkmann, M., D’Este, P., 2011. Why do academics engage with industry? The entrepreneurial university and individual motivations.
P
The Journal of Technology Transfer 36, 316-339.
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k omma att bli värdefull för fler delar av lärosätet, till exempel genom att ett problemorienterat
samarbete involverar flera olika institutioner och miljöer eller genom att ett avgränsat samarbete breddas till att omfatta flera delar av lärosätet. Genom att stärka samverkan av ett slag
som ger upphov till lärande nätverk och ger tillgång till in-kindresurser kan lärosätet verka för att
strategiskt viktiga samverkansaktiviteter som kanske annars inte skulle komma till stånd eller
som enskilda forskare/lärare skulle tvingas prioritera bort ändå genomförs.
Vi konstaterar vidare att det finns exempel på för samhället viktiga samverkansaktiviteter som
kräver så pass stora insatser i termer av avsatt tid och engagemang – tid som alternativt kunde
spenderats på utbildning och forskning – att de inte kan sägas vara strategiska i ovanstående
mening. Sådana verksamheter bör, i den mån staten anser att de är viktiga och enskilda privata aktörer inte förväntas ha tillräckliga incitament att själva bära de aktuella kostnaderna,
vara ett ansvar för övriga offentliga aktörer och stöttas av särskilda medel. Det kan exempelvis
tänkas handla om att forskares/lärares kompetens tas i anspråk för mer omfattande expert-,
utvecklings- eller utredningsuppdrag, vilket i regel bäst hanteras som uppdrag till lärosätet
eller som tillfälliga hel- eller deltidsuppdrag utanför lärosätet.
I de två avsnitt som följer diskuteras hur ett lärosäte kan arbeta för att stärka strategisk samverkan
som en integrerad del av lärosätenas långsiktiga verksamhet inom såväl utbildning som forskning.

Att undanröja hinder och skapa incitament
för samverkan
Framgångsrik samverkan bygger på enskilda individers engagemang, förutsättningar och
förmåga. Att kontinuerligt utveckla den enskildes förutsättningar att samverka med externa
intressenter är därför en viktig uppgift i ett lärosätes samverkansarbete. Vid anställning och
befordran kan meriter inom samverkansområdet infogas i de bedömningar som görs på ett
tydligare sätt än idag. Detta kan dels behandlas som en fråga om hur man hanterar anställning
och befordran generellt, dels handla om att utforma särskilda tillfälliga tjänster för lärare/forskare som förväntas ta ett särskilt ansvar för samverkansfrågor. Vidare kan villkoren för personrörlighet mellan akademi och omvärld utvecklas, bland annat genom att instifta nya former för
tillfälliga anställningar och att se över hur lärosätet använder möjligheten att adjungera externt
verksamma personer vars kompetens kompletterar den reguljära akademiska personalens.
Det är även intressant att fortsatt diskutera i vilken mån resultat inom samverkansområdet kan
och bör ligga till direkt grund för medelsfördelning inom ett lärosäte. Som KLOSS delprojekt
rapport Samverkans roll i lärosätenas interna resursfördelning visar finns vissa intressanta initiativ på
fakultetsnivå som kan utgöra underlag för vidare lärande, men vi konstaterar att detta är en
grannlaga diskussion omgiven av känsliga avvägningar.
Läs mer i KLOSS delprojektrapporter:
• Samverkans roll i lärosätenas interna resursfördelning
• Meritvärde av samverkan
• Villkor och former för personrörlighet mellan akademi och omvärld
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Identifierade möjligheter och fördelar
Grundförutsättningarna för att ett lärosäte ska utgöra ett relevant kunskapsnav i samhället
är att man lyckas bygga upp starka akademiska miljöer och att det i dessa miljöer återfinns
individer som har ett utåtriktat engagemang. Att arbeta med de frågor som berörs här ovan är
ett sätt att stärka dessa grundförutsättningar. Att uttalat integrera samverkansperspektiv i de
resursfördelningsmodeller som används inom ett lärosäte skickar signaler om att dessa är viktiga och prioriterade delar av den akademiska verksamheten. Genom att göra det mer tydligt
karriärsfrämjande att dokumentera och synliggöra aspekter av den akademiska verksamheten
kopplade till viktiga samverkansaktiviteter i de rutiner för meritering som används stärker man
en kultur och ett synsätt som naturligt integrerar samverkan i grunduppdragen.
Personrörlighet är ett verktyg för samverkan som är av betydelse såväl för relevans och kvalitet i forskning och utbildning som till nytta för mottagande organisationer. I samverkan är
människor den viktigaste resursen och att låta människor röra sig mellan olika verksamheter
kan vara ett mycket effektivt sätt att få till stånd denna ömsesidiga förståelse. Individer som
är rörliga kompetensutvecklar både sig själva och sin organisation och det faktiska mötet ger
nya nätverk som på sikt också kan ge fler och nya samverkansmöjligheter. En lärosätesledning
som vill att dess forskare och lärare i högre utsträckning än idag ska röra sig ut från akademin
under perioder måste se över vilka villkor som erbjuds, och överväga att direkt stimulera denna
form av samverkan för att i viss mån kompensera för de nackdelar i form av utebliven tid för
akademisk meritering som rörligheten medför. När det gäller den inåtgående personrörligheten i form av adjungeringar kan det finnas anledning att se över hur meriteringskraven är utformade, så att lärosätet med detta erbjudande riktar sig mot en grupp av personer som tydligt
kompletterar den ordinarie fakulteten på ett sätt som kan stärka den vidare verksamheten, t.ex.
genom att bidra med ny kunskap och kompetens till forskar- eller lärargrupper.

Vilka är de största utmaningarna?
För att insatser inom samverkan ska kunna lyftas fram och värderas måste man inom lärosätet
utveckla tydliga kriterier för vilka former av engagemang utanför det strikt inomakademiska
arbetet man vill bejaka, liksom rutiner för hur detta vägs in i centrala moment som tjänstetillsättning, lönerevision och arbetsfördelning mellan individer. Vi har ovan resonerat om hur
dessa kriterier kan se ut, utifrån den övergripande tanken att identifiera samverkan som långsiktigt stärker utbildning och forskning vid lärosätet.
En central utmaning är att hitta vägar att integrera samverkansaspekter i de bedömningar av
forsknings- och utbildningsskicklighet som görs6. Här navigerar lärosätena mellan två farhågor: å ena sidan att hamna i ett läge där samverkansskicklighet utvecklas till en ”egen” karriär
väg med lägre ställda krav i de två andra dimensionerna, å andra sidan att de aspekter som
berör samverkan uppfattas som mindre viktiga (och i praktiken därmed åsidosätts) av såväl
granskare som sökande.

6

I Holland pågår t.ex. ett intressant utvecklingsarbete vars utgångspunkt är att på såväl individnivå som för miljön åstadkomma
balans mellan fyra dimensioner; forskning, utbildning, samverkan och ledarskap.
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En central frågeställning vad gäller resursfördelningsmodeller är i vad mån förutsättningar
inom olika discipliner och utbildningsinriktningar kan jämföras. Lärosätenas modeller för resursfördelning är samtidigt jämförbara och unika. Det finns få tydliga exempel på att samverkan vägs in i de prestations- och kvalitetsbaserade modeller som används7.
Prestationsbaserad styrning medför att aktörerna i systemet anpassar sig till de mått och
dimensioner som används och uppmärksammas. Detta kräver stor eftertanke om vad som ska
premieras, för att undvika ineffektivitet eller direkt kontraproduktiva effekter. Erfarenheter
från tidigare reformer i riktning mot prestationsbaserad finansiering av akademisk verksamhet
påminner om att sådana system med tiden riskerar medföra beteenden som inte är i linje med
de ursprungliga intentionerna8. Modeller för medelsfördelning behöver därför med jämna
mellanrum ändras och justeras.

Måluppföljning
Om samverkan är en strategisk fråga för lärosätet bör detta synas i styrdokument som rör
anställnings- och befordransfrågor. Samverkan kan hanteras både som en egen kategori och
integrerat i vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet för utformning av exempelvis
en cv-mall9.
I vilken mån har meriter med koppling till samverkansfrågor visat sig ha reell betydelse i lärosätets anställningsbeslut? Det lärosäte som väljer att vidareutveckla sitt regelverk för meritering
och anställning kan med fördel följa upp utfallet.

Hur ser potentialen för vidareutveckling ut?
En genomgång av anställningsordningar från en rad svenska lärosäten visar att det finns möjligheter att prioritera samverkan. Samtidigt kunde det konstateras att erfarenheter kopplade till
samverkan generellt prioriterades lågt i existerande anställningsordningar och cv-mallar. Det
finns mycket kvar att göra vad gäller att utveckla sätt att formalisera och lyfta fram sökandes
olika kompetenser och förmågor gällande samverkan.
Vi konstaterar att lärosätena har olika förutsättningar att bedriva och utveckla samverkan.
Geografiskt läge, regional kontext, ämnesområden, kultur, historia och identitet skiljer sig åt
mellan lärosäten. Utformning av regelverk kring resursfördelning, meriteringssystem och personrörlighet kommer därför även framöver att behöva skilja sig åt. Gemensamt och ömsesidigt
lärande kring dessa frågor är dock fortsatt intressant.
Inåtgående personrörlighet, utöver direkt rekrytering till reguljära tjänster av personer som
närmast arbetat utanför universitets- och högskolesektorn stöds idag av särskilda anställningsformer som ”gästlärare”, olika former av adjungeringar, etc. Dessa är idag till stor del
formaliserade i anställningsordningar och styrdokument och följs upp vid de flesta lärosäten.

7

Se KLOSS delprojektrapport Samverkans roll i lärosätenas interna resursfördelning.

8

Se t.ex. Rebora, G, Turri, M. (2013). The UK and Italian research assessment exercises face to face. Research Policy 42, 1657–1666.

9

Se KLOSS delprojektrapport Meritvärde av samverkan.
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Vi konstaterar att det skulle finnas fördelar med att upprätthålla en gemensam titulatur för
sådana tjänster vid svenska lärosäten för att öka tydligheten.
Lärares och forskares personrörlighet till annan sektor mäts idag inte systematiskt. Ett natio
nellt projektarbete som syftar till att bygga vidare på insikter från KLOSS-projektet och stärka
den utåtgående rörligheten (under namnet KLOSS AkUt) är redan igång. Ett betydande
gemensamt lärande kan åstadkommas genom fortsatt samarbete mellan universitetsledningar
och förvaltningar men även fakulteter och institutioner vid respektive lärosäte.

Att upprätta strukturerade relationer
Framgångsrik samverkan innebär att relationer byggs och kunskap flödar mellan lärosäten och
aktörer i det omgivande samhället. Kvalitet i samverkan handlar i det perspektivet om lyckosam kunskapsöverföring – i båda riktningar – och om att uppnå gemensamt uppställda mål.
Nyckeln till sådan framgång handlar om att etablera, fördjupa/bredda och befästa relationer
mellan ett lärosäte och företag eller andra organisationer. Det är därför en viktig uppgift för
våra lärosäten att som komplement till spontana samverkansprocesser utveckla strukturerade
relationer med företag, den offentliga förvaltningen och andra organisationer. Vi konstaterar
att det finns en växande erfarenhet av att arbeta i sådana former bland svenska lärosäten. För
det första arrangerar lärosäten i egen regi en rad möten och mötesplatser av uppsökande, behovsstyrda eller inventerande karaktär (”matchmaking”, ”AIMday”, etc.) i syfte att initiera nya
och fördjupa befintliga kontakter med externa organisationer. För det andra bedriver lärosäten
systematiskt samarbete (”plattformar”) med externa organisationer formerat kring särskilda frågeställningar eller forskningsområden i plattformar. För det tredje utvecklar lärosäten
relationer med enskilda viktiga samarbetspartners kring gemensamt formulerade långsiktiga
åtaganden och förväntningar (”partnerskap”).
Läs mer i KLOSS delprojektrapporter:
• Mötesformer – aktiviteter för att initiera hållbara samarbeten
• Samverkansplattformar
• Strategiska partnerskap

Vilka är de identifierade möjligheterna och fördelarna med
att utveckla strukturerade relationer?
Studier av närmare 70 olika initiativ till att upprätta strukturerade relationer har identifierat
en mängd möjligheter till att långsiktigt stärka utbildning och forskning. De potentiella vins
terna ligger både hos den enskilde forskare/lärare som deltar i utbyte med omvärlden och
för lärosätet som helhet. Våra erfarenheter visar att arbetet med att etablera strukturerade
relationer kan beskrivas som fullt ut lyckat först då vinsterna av att lyfta upp kontaktskapande
funktioner till en högre organisatorisk nivå upplevs som tydliga för såväl den enskilde forskaren/läraren som för personer i den vidare miljö som (ofta indirekt) berörs.
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Att upprätta strukturerade relationer innebär inte att en utpekad kontaktperson eller stödfunktion tar över ansvaret för samverkansprocessen. Det övergripande syftet är att bredda befintliga nätverk och att göra det effektivare för akademiska grupperingar att etablera kontakter med
samarbetspartners i lärosätets omvärld. Genom att institutionalisera vissa typer av kontakter
får lärosätet som helhet lättare att nå fram till partners med vilka man idag inte har några
utvecklade kontakter (t.ex. mindre företag) men också att lyfta vissa kontakter ”högre upp”
i beslutskedjorna inom stora företag och inom den regionala förvaltningen. Därigenom har
lärosätet möjlighet att stärka sin roll som långsiktig kompetensresurs och kunskapsnav i samhälls- och näringslivsutveckling och stärka det egna varumärket gentemot presumtiva studenter och den nära omvärlden.
Att strukturera viktiga relationer förtydligar lärosätets roll som samhällsaktör och underlättar
för lärosätet att synliggöra en del av det utbyte med omvärlden som pågår. Därigenom bidrar
arbetet med strukturerade relationer till det kontinuerliga arbetet kring rykte, anseende och
legitimitet gentemot omvärlden.

Framgångsfaktorer
Från de studier som bedrivits kan fyra faktorer lyftas fram som utmärkande för framgångsrikt
arbete med strukturerade relationer. För det första krävs god strategisk förankring; de strukturer som upprättas måste svara mot väl formulerade behov av stärkt samverkan. För det andra
präglas framgångsrika relationer av en ömsesidig attityd av nyfikenhet och respekt för de olika
organisationernas roller och drivkrafter. För det tredje måste förväntningar hanteras på ett
skickligt sätt. Mål och medel bör definieras och där så är tillämpligt regleras i överenskommelser. Det är också viktigt att det finns en tillåtande attityd till att några av de viktigaste effekterna av samverkan kan låta vänta på sig. För det fjärde är projektledarkompetens en avgörande
faktor. Lärosätet måste säkerställa att man har rätt kompetens att bemanna operativa och
stödjande funktioner, och vara lyhört för att kraven på kompetens ofta varierar över tid, mellan
olika faser i samarbete, osv.
Partnerskap, mötesplatser och plattformar kan hamna i ett läge där man inte uppnår de mål
som satts upp. Detta kan hända även om alla de fyra förutsättningar som nämns ovan finns
på plats. Därför är det viktigt att organisationen utvecklar en förmåga att avveckla verksamhet. Att ha aktivt avslutat insatser tidigare än först avsett bör inte betraktas som ett tecken på
misslyckande utan som ett viktigt led i ett framgångsrikt arbete med att utveckla strukturerade
relationer.

Vilka är de största utmaningarna?
Att arbeta med strukturerade relationer till stöd för samverkan introducerar nya möjligheter,
men också nya spänningar. De resurser som används för att upprätta, utveckla och utvärdera
relationer på högre organisatorisk nivå hämtas i regel från andra delar av lärosätets organisation (t.ex. i form av centralt placerade stödfunktioner) än de som förväntas dra direkt nytta av
utvecklad samverkan (t.ex. de institutioner vars utbildnings- och forskningsverksamhet berörs).
Det är inte självklart att lärosätets övergripande prioriteringar och sätt att hantera en relation
till en extern partner stämmer överens med den enskilde forskarens/lärarens preferenser kring
till exempel kontraktsskrivning och vilka beslutsvägar som ska användas. Dessa asymmetrier
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och risken för byråkratisering ställer höga krav på lärosätet, och kanske särskilt på de stödfunktioner för strukturerade relationer som byggs upp.
Framgångsrika relationer grundas oftast på god ömsesidig kännedom och förståelse. Detta
måste hanteras i de relationer lärosätet utvecklar, t.ex. genom att säkerställa att partners förstår
vilka åtaganden ett lärosäte kan och inte kan göra. I samtliga de initiativ som analyserats
poängteras vikten av att alla parter är överens om syfte och engagemangsnivå. Det finns
många exempel på väl fungerande strukturer där både mål och engagemangsnivå skiljer sig
åt mellan olika parter. I sådana sammanhang är det extra viktigt att alla är införstådda med
dessa skillnader. Vidare betonas vikten av att avtal och överenskommelser följs upp regelbundet. Att följa upp gentemot överenskomna målsättningar är en viktig del av att vårda relationen som sådan, men uppföljning måste också göras med lärosätets egenintresse för ögonen.

Måluppföljning
Det är i regel behäftat med svårigheter att följa upp utfallet av de insatser som görs för att
upprätta strukturerade relationer. Våra resultat tyder dock på att måluppföljning är lättare att
hantera i initiativ som är långsiktiga till sin natur. Värdet av att arrangera ”mötesplatser” är
således än svårare att utvärdera än värdet av att bygga upp ”partnerskap”. För utvärdering av
mötesplatser används ofta enkäter som utvärdering och måluppföljningen fokuseras snarare
på en blandning av generell nöjdhet och indikatorer för framtida resultat snarare än faktiskt
uppnådda resultat.
Mötesplatser, plattformar och partnerskap bör löpande följas upp och utvärderas utifrån de
mål som satts upp, men också utifrån lärosätets övergripande strategi. I centrum för den senare
formen av uppföljning står frågor om kostnader och mervärden av att upprätthålla strukturerade relationer på organisatorisk nivå, jämfört med samverkan baserad på forskares/lärares
personliga relationer. Två grundläggande frågeställningar bör här stå i fokus:
•	Är det effektivare för målgruppen att utnyttja de strukturer som byggts upp jämfört med att
skapa och utveckla de nödvändiga kontakterna själv?
•	Bidrar den struktur som upprättas med större mervärde för lärosätet som helhet än vad det
kostar att underhålla och utveckla den?
Dessa frågor är i regel omöjliga att besvara entydigt. Generellt kännetecknas de strukturerade
relationerna av att det finns viss formell tilldelning av resurser för att upprätthålla relationen,
vilket underlättar analysen. Dock finns ofta även ”in-kind”-resurser i form av dold arbetstid
utspridd på många personer, vilken är viktig att försöka fånga upp i utvärderingar. Uppskattningar av mervärdet är ofta ännu svårare. Hela nyttan av en strukturerad relation kan
ta mycket lång tid att realisera. Däri ligger också den kanske största utmaningen, att på ett
rättvist sätt bedöma potentialen hos olika initiativ.
Analysen av kostnaderna bör utgå ifrån uppdelningen mellan att (1) bygga, (2) underhålla
och att (3) använda den strukturerade relationen. Även om det i vissa fall handlar om samma
individer som utför samtliga aktiviteter, är uppdelningen viktig för att synliggöra att det är en
arbetsinsats förknippad med att bygga och underhålla/utveckla en relation. Ibland är det olika
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personer och då är det ännu viktigare att visa på de olika rollerna. Uppdelningen mellan att
bygga och underhålla en strukturerad relation motiveras av att för att en strukturerad relation
ska vara långsiktigt bestående räcker det i praktiken att den kontinuerligt bidrar med större
värde än de resurser som krävs för att hålla den igång10.
Uppföljning och insatser måste utgå från en realistisk bild av vad som kan åstadkommas. Våra
studier visar att enbart en begränsad del av alla de kontakter som initieras leder vidare till
konkret utbyte. Ungefär ett av tio möten som kommer till stånd vid av lärosäten organiserade
”kontaktmässor” och liknande leder vidare till en utvecklad relation. Vid formering av plattformar och partnerskap beskrivs övergången från formering till förvaltning som en utmaning.
Formeringsprocessen präglas typiskt av öppna, kreativa och relativt förutsättningslösa diskussioner; problem tillstöter när villkor för samarbete skall specificeras och ömsesidiga förväntningar konkretiseras.

Vilken stödjande organisation inom lärosätet krävs?
För att en relation ska anses strukturerad är det nödvändigt att det finns personer som har i uttalad uppgift att underhålla och utveckla relationen. Vi ser att flera av de studerade initiativen
inte bara är förankrade i lärosätets ledningar, utan att personer ur ledningen ofta deltar aktivt
i att upprätta och utveckla strukturerade relationer. Vi ser detta som viktigt för att stödstrukturen ska bidra till att implementera lärosätets strategi. I vissa av de studerade initiativen har
det på längre sikt till och med visat sig att mycket hög grad av extern finansiering kan medföra
sämre förankring i verksamheten hos de medverkande organisationerna11.
Ytterligare en utmaning är att kommunicera de strukturerade relationerna till forskare och
lärare, dvs. de som ska använda strukturerna. De tilltänkta användarna måste känna till
strukturen och uppfatta den som lättillgänglig och användbar. En bred kännedom och ett brett
intresse kräver såväl aktivt intresse och engagemang från ledande akademiska företrädare
(forskningsgruppsledare, prefekter, etc.) som professionellt internt informationsarbete.

Hur ser potentialen för vidareutveckling ut?
Vi konstaterar att det finns en bred rörelse bland svenska lärosäten både mot att utveckla mer
strategiska förhållningssätt och tydligare strukturer kring några av de för lärosätet viktigaste
externa relationerna och till att aktivt upprätta mötesplatser där företrädare för den egna verksamheten kopplas ihop med intresserade avnämare. Under de närmaste åren kan vi förvänta
oss en hel del lärande kring hur detta arbete bäst bedrivs – såväl i utvärdering och dialog
mellan lärosäte och de olika externa aktörer som deltar som mellan lärosäten. En utveckling av
finansieringssystemet i en riktning som för närvarande diskuteras med nya krav på att redovisa utfall av samverkan12 kan komma att driva på utvecklingen. Vi konstaterar att en sådan
utveckling skulle kunna ge positiva impulser så länge de mekanismer som införs utformas på

10

Se exempelvis lärdomar från Administrative Assessment Exercise (2014), KTH.

11

Se KLOSS delprojektrapport Samverkansplattformar.

12

 e exempelvis “impact cases” i Storbritannien (Technopolis group, 2010. REF Research Impact Pilot Exercise Lessons - Learned
S
Project: Feedback on Pilot Submissions. Report to HEFCE), men även Vetenskapsrådets förslag till regeringen från december
2014 (FOKUS) och det pågående arbete som drivs av Vinnova.
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ett sådant sätt att varje lärosäte stimuleras att utveckla strukturerade relationer till stöd för den
egna strategin, snarare än att stimuleras till att bete sig på ett likformigt sätt.

Ledarskap för stärkt samverkan
Det finns många positiva ansatser i det arbete med att utveckla lärosätens förmåga till strategisk samverkan som beskrivits ovan. Att ta arbetet vidare är till stor del en fråga om akademiskt ledarskap. Vi vill särskilt framhålla tre observationer kring detta område.

Tillit till de akademiska kvalitetsinstitutionerna
möjliggör kraftfulla prioriteringar
Akademiska miljöer kan sägas befinna sig i en uppsättning spänningsfält som vart och ett
påverkar dagliga beslut. Då akademin inte verkar i hermetiskt slutna rum är det självklart att
normer och idéer från världen i stort står i ständig dialog med normer och idéer inom akademin. Typexempel gäller relationer mellan teknikvetenskapliga och industriella sfärer, humanisters och samhällsvetares status i samtidsdebatt och det stundtals mycket intima förhållandet
mellan medicinsk forskning och klinisk verksamhet. Vidare står all god akademisk verksamhet
i kontakt med det internationella vetenskapssamhället på ett sätt som kan beskrivas som ett
direkt beroende. Inom vetenskapssamfundet formeras normer för exempelvis vilka frågeställningar för forskning och vilka resultat som är att betrakta som de viktigaste inom vetenskapens
olika fält och forskningstraditioner. Mot dessa normer vägs och värderas enskilda individers
och hela lärosätens status, vilket exempelvis manifesteras i det sätt på vilket bedömning av
lämplighet görs vid befordran och anställning.
Normer och värderingar formade inom såväl inomvetenskapliga som vidare kretsar påverkar
även den akademiska verksamheten på ett handgripligt sätt, i form av prioriteringar som görs
av externa finansiärer av olika slag (forskningsråd, stiftelser, donatorer, företag, etc.). Med
extern finansiering följer mer eller mindre detaljerade krav på vilken verksamhet som skall
bedrivas av den individ och på den organisation som tar emot medel.
Förhållandet mellan den akademiska miljön och det egna lärosätet kan beskrivas som ytterligare ett spänningsfält. Inslagen av styrning av verksamhet kan stundtals bli tydliga, framför allt i
sammanhang kring fördelning av resurser och uppföljning av resultat. I många sammanhang
är det dock mer rättvisande att beskriva ”linjeorganisationens” inflytande över enskilda miljöer
som just ytterligare ett kraftfält; ett inflytade som när det drar åt samma håll som andra krafter
kan få stort genomslag, men som andra gånger kan hamna i konflikt med andra intressen. Det
kan också förekomma att olika delar av den egna organisationen drar åt olika håll.
En beskrivning av det här slaget visar på förutsättningar som gäller för den akademiska
ledningens arbete med att sätta upp strategier för lärosätet och genomföra förändring. Den
höga graden av komplexitet undanröjer inte plikten att leda, snarare utgör den en bakgrund
till varför ett starkt akademiskt ledarskap är en avgörande faktor för framgångsrik verksamhet.
Just eftersom så många krafter rycker och drar i de vardagliga beslut som tas kring ledning av
utbildning och forskning måste det ledarskap som strävar efter att åstadkomma en viss förändring vara tydligt. Så länge bedömningar av kvalitet gjorda på ett sätt som är väl förankrat i det
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internationella vetenskapssamfundet får genomslag i forskning och utbildning, vilket till exempel kan åstadkommas genom att säkerställa ett starkt inflytande från forskarstyrda organ i
kvalitetsfrågor, kan andra aspekter prioriteras i centralt fattade beslut utan att hota att urholka
den underliggande kvaliteten.
Lärosätet måste lita på det grundläggande akademiska kvalitetsarbetet för att våga göra
nydanande prioriteringar. En särskild satsning där utvalda personer bland nyrekryterade eller
befintliga medarbetare får möjlighet att lägga extra tid på samverkan kommer inte att sänka
de vetenskapliga ambitionerna så länge kontroller av akademisk kvalitet och potential i rekrytering sköts väl. Att ingå samarbetsavtal med avnämare kommer inte att förskjuta forskningsagendan mot vetenskapligt irrelevanta problemställningar så länge inomvetenskaplig uppmärksamhet (publicering m.m.) utgör en central drivkraft och den akademiska kompetensen är hög i
de miljöer som berörs av samarbetet.

Effektivt stöd är beroende av legitimitet och god organisation
Vissa delar av arbetet med att stödja samverkan kräver en förhållandevis ny kategori av personal inom lärosätena. Drivet av en förhöjd ambitionsnivå kring samverkansfrågor och understött av statliga resurser avsatta i de två senaste forsknings- och innovationspropositionerna har
organisationen kring samverkansstöd vuxit på många håll.13 De personer som här åsyftas kan
ha titlar som ”samverkanskoordinator”, ”samordnare” eller ”innovationsrådgivare”. Effekti
viteten i det arbete som denna grupp av ”professionella” koordinatörer utför är i hög grad
beroende av lärosätets förmåga att organisera arbetet på ett sätt som skapar legitimitet. Relationerna mellan denna ”nya” grupp av stödfunktioner och traditionella akademiska organ som
fakultetsråd och rekryteringsnämnder måste präglas av ömsesidig respekt och utformas på ett
sätt som säkerställer den förstnämnda gruppens legitimitet. Det är vidare en viktig framgångsfaktor att det organiserade arbetet med att stötta samverkan bedrivs långsiktigt och bottnar i
tydliga ambitioner från den akademiska ledningen. Man kommer dock inte ifrån att organisatoriska frågor också är av stor vikt. Vi konstaterar att flera lärosäten just nu sjösätter modeller
där centralt placerade stödenheter kombineras med ett nätverk av ”ambassadörer” som hämtas
ur den akademiska staben och verkar ute i kärnverksamheten. Därigenom söker man balansera den centrala enhetens möjlighet att utveckla professionalism och effektiv arbetsfördelning
mot behovet av att stå i direkt kontakt med det dagliga akademiska arbetet kopplat till utbildning och forskning. I utvärdering och vidareutveckling av denna typ av stödfunktioner kommer det under de närmaste åren finnas gott om möjligheter att lära av och med varandra.
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Fördjupat arbete kräver en fördjupad diskussion
Samverkansfrågor har diskuterats intensivt sedan åtminstone två årtionden. Det är dock
tydligt att det trots detta – och kanske delvis på grund av detta – fortfarande finns ett behov av
att utveckla själva det sätt på vilket frågorna diskuteras och kommuniceras inom och mellan
lärosätena. Utmaningen är framför allt att hitta former för att föra in aspekter av samverkansfrågor i de ständigt pågående diskussionerna kring utbildning och forskning. Genom att tydligt
föra fram vissa frågor och aspekter som är kopplade till begreppet samverkan riskerar man att
befästa en bild av dessa aspekter som ett komplement till, snarare än en integrerad del av kärnverksamheten. Att helt undvika att föra en diskussion om samverkan kan i vissa miljöer leda till
att för samverkansuppgiften viktiga frågor och aspekter ignoreras. Bör exempelvis erfarenheter
av att samarbeta med forskningsavnämare föras fram som en ”samverkanskvalitet” i samband
med ansökningar om befordran? Om inte, kommer sådana erfarenheter att alls ges reellt
utrymme i de samlade bedömningar som görs? Bör ett lärosäte i sitt strategiarbete formulera
särskilda målsättningar för samverkan, eller bör prioriterade aspekter av samverkansfrågor
integreras under målsättningar för utbildning och forskning? Någon generell ”best practise”
kring dessa frågor torde inte existera; samverkansfrågor hanteras av goda skäl på olika sätt i
olika slags akademiska organisationer, beroende av den skiftande karaktär som kunskapsutbyte med omvärlden har inom olika ämnesområden, hur den existerande kulturen ser ut, vilka
traditioner av samverkan som finns och vilka strategiska prioriteringar man satt upp. Däremot
finns ett för lärosätena gemensamt intresse av att fördjupa och förtydliga diskussionen om olika
former och effekter av samverkan.
Såväl i Sverige som i stora delar av världen pågår arbete som syftar till att fördjupa kunskapen
om hur verksamheten vid lärosäten påverkar samhälle och näringsliv och att se över vilka
utbildnings- och forskningspolitiska ramverk som bör utvecklas för att ge bästa möjliga förutsättningar för samverkan.14 Utgångspunkten är i regel samhällets (ofta näringslivets) behov av
utbyte med den akademiska verksamheten. Vi som lärosäten har mycket att vinna på att delta
i och driva delar av denna diskussion, för att hålla ihop frågorna om ”impact” på samhällsutvecklingen med grundläggande frågor om vilka förutsättningar vi har att bedriva högklassig
forskning och utbildning. Det är till exempel särskilt angeläget att diskussionen tillförs fördjupad kunskap om utbildningens roll för kunskapsöverföring mellan forskning och praktik och
att debatten förs på ett sådant sätt att den blir relevant för både stora och små lärosäten och för
både breda och specialiserade lärosäten.
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Slutord
I den här rapporten diskuteras hur lärosätenas arbete kring strategisk samverkan kan fördjupas
genom att utveckla formerna för att värdera och stödja prioriterade former av samverkan och
upprätta strukturerade relationer. Därigenom kan vi som lärosäten långsiktigt stärka vår verksamhet inom såväl utbildning som forskning. Vi är övertygade om att detta i förlängningen är
en fråga av stor vikt för Sverige som internationellt attraktiv kunskapsnation.
Fördjupade resonemang om modeller och arbetssätt återfinns i de sex rapporter som refererats
ovan. Man kan också, med en blinkning mot akronymen för det projekt i vilket utvecklingsarbetet bedrivits, formulera detta som att projektet syftat till att förse lärosäten med en uppsättning KLOSSar, med vilka de egna samverkansstrategierna kan byggas upp. Det är vår
förhoppning att det arbete som genomförts i projektet och de rapporter som tagits fram ska
komma till användning för svenska lärosäten som vill utveckla arbetet med samverkansfrågor
och ge det en mer stabil grund. Vilka prioriteringar som står högst på agendan, och vilka verktyg som är mest lämpliga för att genomföra den agendan, kommer framöver skifta mellan olika
lärosäten och miljöer. Vi kan dock konstatera att vi som lärosäten har mycket att vinna på att
fortsatt utbyta erfarenheter med varandra.
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Bilaga 1 – Projektet KLOSS
Projektet Kunskap och Lärande Om Strategisk Samverkan (KLOSS) har syftat till att förstärka lärosätenas strategiska förmåga i arbetet med samverkan med det omgivande samhället.
KLOSS har fungerat som arena där lärosäten stöttat varandra i arbetet med att utforma och
implementera nya arbetsformer, verktyg och modeller för långsiktig samverkan som stärker
forskning, utbildning och utveckling.
De nio lärosäten som samarbetat i KLOSS är olika stora, har olika disciplinära profiler och
delvis olika akademisk kultur. Men vi har alla sett ett stort värde i att utifrån en gemensam
övergripande vision för strategisk samverkan tillsammans utveckla en arsenal av instrument/verktyg som bedöms kunna gynna sådan samverkan.
Som utgångspunkt för KLOSS-projektet har två områden för utvecklingsarbete kring samverkansuppgiften identifierats. Det första av dessa berör åtgärder för att skapa ett positivt klimat
och undanröja hinder för samverkan genom att systematiskt se över villkoren för forskare/
lärare. Ett andra område handlar om att upprätta strukturerade relationer mellan lärosätet
och partners. Incitamentsstrukturer och strukturerade relationer kan användas av lärosätens
ledningar för att uppmuntra och stödja strategiskt prioriterad samverkan. Inom dessa två områden har tre delprojekt vardera formulerats. Figur 1 visar dessa delprojekt och vilka lärosäten
som bidragit. Lärosäte i fet stil har utgjort delprojektledning.
Figur 1: Arbetsstruktur för KLOSS-projektet.
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