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1 Inledning 

Rapporten sammanfattar det arbete som skett inom ramen för DARE delprojekt D i 
projektet Utveckling av ett förslag till system för verksamhetsplanering, - uppföljning och 

meritering av näringslivssamverkan och nyttiggörande av forskning/resultat.  

 

1.1 Målgrupp för rapporten 

Rapporten är huvudsakligen riktad till 

 Uppdragsgivaren 

 Fakultetsnämnder 

 Anställningsnämnder 

 Personalenheten 

 Övriga personer intresserade av samverkansuppgiften 

 

1.2 Definitioner 

Enligt högskolelagen (1 kap. 2 §) skall universitetet ge utbildning som vilar på 

vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och samverka med det 
omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Den s.k. samverkansuppgiften  

innebär bl.a. kontakt och samarbete med företag, myndigheter, förvaltningar, skolor, 

föreningar, organisationer m.fl. Exempel på samverkan är forskningssamarbete, 
uppdragsutbildningar, medverkan i nätverk, populärvetenskapliga föreläsningar och 

studentprojekt. 

 

2 Beskrivning av projektet 

2.1 Bakgrund 

En av Luleå tekniska universitets erkänt starka sidor utgörs av förmågan att samverka med 
omvärlden och skapa resultat som används och skapar nytta i det omgivande samhället. 

Denna starka sida bör vara något att profilera vid LTU och en konkurrensfördel att både 

lyfta fram och vårda, genom att LTU också integrerar samverkans- och 
kommersialiseringsaktiviteterna i den löpande verksamheten. 

 

LTU har i olika sammanhang också uttryckt ambitionen att utvecklas till ett ännu mer 
entreprenöriellt universitet där samverkan och kommersialisering utgör viktiga 

aktiviteter. Genom att integrera samverkans- och kommersialiseringsaktiviteterna i den 

löpande verksamheten och också koppla detta till ett entreprenöriellt perspektiv, stärks 
LTUs profil som ett ledande universitet inom tillämpad forskning och entreprenörskap. I 

en förlängning innebär detta också till att våra studenter lättare får arbete eller annan 
utkomst (t ex genom eget företagande) efter examen. Ett utvecklat system för 

verksamhetsplanering, -uppföljning och personlig meritering av näringslivssamverkan och 

nyttiggörande av forskning/resultat vore ett kraftfullt steg som skulle stimulera en fortsatt 
utveckling inom detta prioriterade och viktiga område för LTU. 
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2.2 Projektets målsättning 

Projektet syftar till att sammanställa och utveckla förslag till parametrar för att kunna 

mäta, följa upp och värdera arbetssätt och metoder som utvecklar LTU till ett mer 
entreprenöriellt universitet på såväl organisationsnivå som individnivå. 

 
Målet är att i en första etapp (som sträcker sig fram till årsskiftet 2008/09) utveckla; 

o ett underlag som skall kunna användas till ett utvecklat Balance Score-card som 

på olika organisatoriska nivåer (universitets-, fakultets, institutions- och 
avdelnings/ämnesnivå) mäter utveckling och förekomst av samverkans- och 

kommersialiseringsaktiviteter, 

o ett förslag på styrsystem för utveckling av ett ännu mer entreprenöriellt 
universitet, 

o ett system för meritvärdering som tydligare tar hänsyn till samverkans- och 

kommersialiseringsmeriter vid anställning och befordran inom LTU, och som 
också fungerar som ett utvecklat underlag för personliga utvecklingssamtal med 

universitetets medarbetare. 

 

2.3 Projektorganisation 

Beställare av projektet är LTU:s ledningsgrupp som också fungerar som projektets 

styrgrupp.  

 
Projektledare är Ekon. dr. Johan Johansson, Projektansvarig och medelsförvaltare är prof. 

Håkan Ylinenpää. En särskild arbetsgrupp med deltagare från LTU och Vinnova har stött 

projektets projektledare i arbetet.  
 

3 Projektets genomförande 

Projektet har genomförts parallellt med DARE delprojekt D projekt: Meritering av 

samverkan, – redovisning av samverkansmeriter vid anställning och befordran av universitetslärare. I 

en första projektetapp fram till och med 1 april, 2009 genomförs; 
 

o en state-of-the-art-inventering av hur andra universitet i Sverige arbetar med den 

här typen av frågor 
o en kartläggning av interna rutiner och system vid LTU 

o utveckling av ett första förslag till parametrar till ett Balance Score- card före 
december månads utgång 2008. 

o en utveckling av en plan för fortsatt arbete med implementering (inklusive arbete 

med sikte på att finansiera sådant arbete med externa medel). 
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4 Om universitetens samverkansuppgift 

Utvecklingen vid högskolor har under senare år inneburit en ökad betoning av deras 
betydelse för samhället. Uppgiften att samverka med det omgivande samhället har 

härigenom ökat i betydelse. Sedan uppgiften att samverka med det omgivande samhället 

tillkom den 1 januari 1997 har innebörden av ordet samverkan analyserats av ett antal 
utredningar. Det har varit oklart huruvida uppgiften ska ses som en integrerad del av 

högskolans kärnuppgifter utbildning och forskning, som ett utflöde av dessa uppgifter 

eller som en egen separat uppgift. Regeringen i forskningspropositionen (2008/09:50) 
menar, i likhet med UHFOR-utredningen, (SOU 2005:95)  att frågan om huruvida 

samverkansuppgiften är en egen uppgift eller inte, i sig, har en begränsad betydelse. Med 

hänsyn till den ökade betydelse samverkan har fått under senare år ser regeringen det 
dock som angeläget att uppgiften blir tydlig.  

 
Regeringen föreslår därför att 1 kap. 2 § andra stycket högskolelagen (1992:1434) 

förtydligas och utvidgas på så sätt att högskolorna, förutom uppgiften att samverka med 

det omgivande samhället och informera om sin verksamhet, ska verka för att 
forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. Regeringen säger vidare att 

detta skall utgöra en integrerad del av högskolans samlade uppgift. 

 
Regeringen finner det angeläget att lärosätena i framtiden arbetar än mer aktivt med att 

verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta, bl.a. genom att 

främja kommersialisering och överföring av kunskap till näringslivet och samhället i 
övrigt. Stor kompetens, väl upparbetade strukturer och en bred bas av forskningsresultat i 

kombination med utveckling i samverkan med näringsliv och samhällsliv i stort skapar 

förankring och legitimitet och ger förutsättningar för att resultat från forskning kan 
komma till ett effektivt nyttjande. 

 
Högskoleverket 2004 konstaterade att samverkansuppgiften består av tre komponenter: 

 

 Samverkan för demokratiutveckling, dvs lärosätets arbete med 
forskningskommunikation för folkbildning, 

 Samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt, dvs lärosätets medverkan i 

kunskaps och innovationssystem, 
 Samverkan för bättre utbildning, dvs lärosätets dialog med det omgivande 

samhället kring utbildningens innehåll och dimensionering samt studenternas 

omvärldskontakter i utbildningen. 
 

De tre komponenterna hänger ihop och stödjer varandra och denna indelning av 
samverkansuppgiften görs idag av ett flertal lärosäten och kan idag ses som etablerad. 

Figur 1 nedan illustrerar att lärosätena samverkar med det omgivande samhället genom 

att utbilda och forska. Uppdraget att samverka kommer ursprungligen från medborgarna.  
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Figur 1. Lärosätenas samverkansuppgift 

 

Högskoleverket pekade i sin rapport 2008:10 R att mycket fanns att göra vad gäller 

samverkan och följande områden var av särskilt intresse för lärosäten att utveckla vidare: 
 

 Ett lärosäte bör ha en strategi för sitt totala samverkansarbete. Organisation och 
ledning skall stödja strategin. 

 Ett lärosäte bör ha uppföljningsbara mål för sitt samverkansarbete. 

 Ett lärosäte bör avsätta resurser för sitt samverkansarbete. 
 Samverkansmeriter bör beaktas i anställningsärenden, vid befordran och vid 

lönesättning. 

 Forskning som underlag för politiska beslutsfattare på olika nivåer behöver 
uppmärksammas mer av lärosätesledningen. 

 Lärosätets förmåga att samordna sig med övriga aktörer i regionen är viktigt för 

att skapa väl fungerande innovationssystem.  
 Ett lärosäte bör ha en strategi för hur omgivningens synpunkter på utbildning tas 

tillvara på ett systematiskt sätt. Det måste även finnas en aktiv och medveten 
process när det gäller revidering och utveckling av nya utbildningar. 
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5 Resultat 

5.1 State-of-the-art-inventeringen  

Inventering av hur främst andra universitet i Sverige fokuserar på redovisning av 

samverkansmeriter vid anställnings-, befordringsärenden och lönesättning har 
genomförts. Aktuellt läge är att Umeå universitet är på väg att införa 

samverkansmeritportfölj, Chalmers, Göteborgs universitet och KI har redan formaliserat 

samverkansmeriter i sina meritportföljer.  
 

Umeå Universitet inventerade under 2006 hur andra lärosäten i Sverige och i Uleåborg, 
Finland fokuserar på samverkansmeriter. Denna rapport (Dnr 102-3843-06) tillsammans 

med Högskoleverkets rapporter Högskolan samverkar (2004: 38), Högskolan samverkar 

vidare(2008: 10) , betänkandet Innovativa processer (SOU 2003: 90) och Riksrevisionens 
rapport Tillväxt genom samverkan (RIR 2005:2) har även använts som en del i denna 

inventering. Samtliga av dessa rapporter lyfter fram samverkan som särskilt viktigt för 

universitetens framtida utveckling och konkurrenskraft.  
 

Enligt högskoleförordningens 4 kap. 15 § gäller att ”Som bedömningsgrunder vid 

anställning av lärare skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet 
för anställning. Därutöver skall gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är 

av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för 
anställningen och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare skall beaktas 

graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt 

förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och 
utvecklingsarbete.”  De granskade lärosätena hänvisar genomgående till att de följer 

denna paragraf. Tabell 1 nedan sammanfattar resultatet av inventeringen. 

 
Tabell 1.  Exempel på lärosäten och deras rutiner avseende samverkansmeriter. 

Lärosäte (land) Har tydliga rutiner eller mall 

för beaktande av 

samverkansmeriter 

Riktlinjer för hur 

samverkansmeriter skall 

värderas 
Chalmers tekniska högskola JA NEJ 

Göteborgs universitet JA NEJ 

Karolinska institutet JA NEJ 

Linköpings universitet NEJ NEJ 

Lunds Universitet NEJ NEJ 

KTH JA NEJ 

Uleåborgs universitet (Finland) JA NEJ 

Universitetet i Bergen (Norge) NEJ NEJ 

Umeå universitet Under införande NEJ 

Stockholms universitet NJA NEJ 

 

 
Umeå universitet 

I nuvarande regelverk är fokus på vetenskapliga och pedagogiska meriter, men en tredje 

meritportfölj som fokuserar på samverkansmeriter är under införande. Det finns exempel 
på att samverkansmeriter vid befordringsärenden har haft stor betydelse och här kan 

nämnas att en universitetsadjunkt befordrats till lektor på basis av dennes 

samverkansmeriter. Universitetet har inget formaliserat system för bedömning av 
samverkansmeriter. 
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KTH   

KTH betonar fyra meriteringsområden, vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, 

lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet, samt teknisk/konstnärlig skicklighet.  
För varje område finns en mall för hur man upprättar en meritportfölj. För varje 

verksamhet skall sedan anges omfattning/kvalitet.  

 
Uppsala universitet 

Uppsala universitet använder sig av en meritportfölj där vetenskapliga och pedagogiska 

meriter skall redovisas. Sökande uppmanas även att redovisa sin administrativa 
skicklighet. Mallen för meritportföljen innehåller ingenting som berör meritering av 

samverkan. 
 

Lunds universitet 

I anställningsordningen vid Lunds universitet anges att för samtliga anställningar krävs det 
"god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om 

forskning, utbildning och utvecklingsarbete". Samverkansmeriter efterfrågas ofta i 

utlysningen av tjänster och samverkan är en av de meriter som bedöms vid anställning. 
Det är framför allt Lunds tekniska högskola som har formulerat anvisningar för hur 

samverkan skall bedömas. De framhåller att samverkansuppgiften även kan vägas in i både 

vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, alltefter vad den rör. Exempel på vad som kan 
bedömas inom ramen för samverkan är forsknings- eller utvecklingsarbeten som lett till 

industriella tillämpningar (förutsätter samverkan med industrin). Engagemang i 
sommarskolor är ett annat, liksom populärvetenskapligt författande, industridoktorander 

och folkbildningsinsatser. 

 
Göteborgs universitet 

Göteborgs universitet använder sig av en lednings-, utvecklings- och samverkansportfölj. 

Det finns dock inga riktlinjer för hur samverkansportföljen skall värderas, utan detta styrs 
av den anställningsprofil som upprättats inför varje rekrytering. 

 

Linköpings universitet 
Linköpings universitet använder sig av en meritportfölj där vetenskapliga och 

pedagogiska meriter samt administrativ skicklighet skall redovisas.  Universitet anger 

tydligt i platsannonser att samverkan är ett viktigt område som tas med i beaktan vid 
anställning. Har dock inga fastlagda metoder för hur samverkan skall värderas. 

 
Stockholms universitet 

Samverkan ses som meriterande. Till vilken grad beror främst på hur institutionerna 

formulerat behörighetskraven och bedömningsgrunderna i de olika anställningarnas 
anställningsprofiler. Förmåga att samverka med det omgivande samhället visas t.ex. 

genom insatser för att utveckla kontakter med näringsliv, offentlig sektor, kulturliv och 

organisationer, samt populärvetenskaplig verksamhet. I ”Mall för ansökan om anställning 
som och befordran till professor eller universitetslektor vid Stockholms universitet” skall 

den sökande bland annat redogöra för samverkan med det omgivande samhället med 

utgångspunkt i den egna vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, samt information 
om forskning och utvecklingsarbete. 

Stockholms universitet ger samverkansmeriter en stark ställning då de påpekar att 
erfarenheter av samverkan kan t.ex. fälla utslaget om två sökande har likvärdig 

vetenskaplig kompetens. 
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Karolinska institutet 

Betonar samverkan som meriterande i platsannonser. I den pedagogiska meritportföljen 

vid Karolinska institutet skall samtliga lärare ange skriftlig och/eller muntlig 
informationsverksamhet kring utbildning, samt övriga insatser i avsikt att sprida kunskap 

ute i samhället om pedagogiskt utvecklingsarbete. I den vetenskapliga meritportföljen 

skall samtliga lärare redogöra för samverkan med det omgivande samhället med 
utgångspunkt i den egna vetenskapliga verksamheten, t.ex. industri (inklusive egna 

patent), myndigheter, patientföreningar eller motsvarande, samt media. Karolinska 

institutet har även en meritportfölj för lednings, utvecklings- och samverkansskicklighet, 
där bland annat styrelseuppdrag i näringsliv eller offentlig sektor eller organisationer skall 

anges. Det finns dock inga riktlinjer för hur samverkansuppgiften skall värderas.  
 

Universitetet i Bergen 

Universitetet i Bergen, lämnar knapphändiga uppgifter om hur samverkan meriteras eller 
värderas. En granskning av anställningsmallen som samtliga sökande till vetenskapliga 

anställningar skall använda visar dock att samverkan med det omgivande samhället inte 

tillmäts något meritvärde. 
 

Uleåborgs universitet 

Samverkansmeriter tillmäts betydelse vid anställningsärenden vid Uleåborgs universitet. I 
meritportföljen utgör antalet patentansökningar utgör en viktig del. Detta är fullständigt i 

enighet med de förändringar som infördes i det finska universitetsväsendet för att för att 
öka drivkrafterna för universitetslärarna att kommersialisera sina forskningsresultat. Sedan 

2005 står det i den finska universitetslagen att ”Universiteten skall fullgöra sina uppgifter i 

samverkan med det övriga samhället och främja forskningsresultatens och den 
konstnärliga verksamhetens genomslagskraft i samhället.” I Finland ses samverkan med 

näringslivet som en av universitetens viktigaste uppgifter och en del av universitetets 

basfinansiering från undervisningsministeriet är avsedd för samverkan. 
 

Universitetet i Uleåborg har dock inga fastlagda kriterier för hur samverkan skall 

värderas, utan det görs en bedömning från fall till fall. 

 

5.2 Kartläggning av interna rutiner och system vid LTU, samt förslag på 
eventuella åtgärder. 

En genomgång av sju centrala styrdokument som har kopplingar till varandra då de alla 

behandlar någon del samverkansuppdraget har genomförts. Det dokument som var mest 

behov av omarbetning var mall för sökande. Ett förslag till ny mall bifogas denna rapport. 
Nedan presenteras kortfattat hur respektive styrdokument behandlade 

samverkansuppgiften och eventuella förslag på justeringar eller ändringar delges även: 

 
 Anpassad styrmodell  

Utifrån universitets vision och strategiska mål redogör detta dokument hur en balanserad 
styrning som leder till måluppfyllelse skall uppnås. Samverkan för utveckling och tillväxt 

är ett av universitets fyra strategiska mål. Dokumentet belyser samverkan väl och vem 

som har ansvaret på olika nivåer för att målsättningar skall realiseras. Dokumentet har 
vissa brister när det gäller hur denna målsättning skall mätas. Denna brist kan ses som 

http://www.ltu.se/polopoly_fs/1.1742!bilaga%201%20re%20beslut%20116%2007%20%20anpassad%20styrmodell.pdf
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välkänd då den utgör ett av skälen till denna rapport kommit till stånd då avsikten är att 

bidra med förslag på lämpliga indikatorer för att mäta denna måluppfyllelse. 

 
 Anställningsordning 

Universitets anställningsordning syftar till att skapa och upprätthålla ett gemensamt synsätt 

kring de mål, den etik och den arbetsgång som ska gälla vid rekrytering av lärare. 
Dokumentet är tydligt utformat och betonar tydligt de pedagogiska, vetenskapliga eller 

de konstnärliga meriternas betydelse, medan samverkansmeriter klumpas ihop i begreppet 

”annan skicklighet”, där de sökande som vill får klargöra och dokumentera sin 
skicklighet inom området.  

 
Enligt högskolelagen (1 kap. 2 §) ska universitet ge utbildning som vilar på vetenskaplig 

eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och samverka med det omgivande 

samhället och informera om sin uppgift. Dokumentet bör omarbetas och 
samverkansmeriter borde få en mer tydligare ställning och de i anvisningarna bör det 

framgå att den sökande ska redovisa sina meriter inom detta område. 

 
 Mall för sökande 

Detta dokument är troligen det viktigaste styrdokumentet för en person som söker 

anställning vid universitet eftersom den reglerar hur en ansökan ska se ut. Dokumentets 
ställning är däremot osäkert då det ej finns med i universitets regelsamling. Det 

framkommer inte heller tydligt om dokumentet är en bilaga till något annat dokument 
t ex anställningsordningen. Detta dokument diskuteras mer utförligt längre fram i denna 

rapport och där presenteras även ett förslag på hur mallen bör utvecklas i detalj. 

 
 Riktlinjer för lärarrekrytering 

Styrdokumentet är ett komplement till anställningsordningen och ger riktlinjer 

anställningsnämnder och klargör olika aktörers roll i rekryteringsprocessen.  Dokumentet 
är välutformat och betonar att vikten av skicklighet i samverkansuppdraget skall beaktas 

som en bedömningsgrund. Dokumentet brister däremot i exemplen på mall för 

anställningsprofil för professor samt även universitetslektor där samverkansmeriter ej lyfts 
fram utan döljs i begreppet ”övriga bedömningsgrunder”.  

 

 Bisysslor 
Många universitets anställdas kunskaper och erfarenheter är högt eftertraktade av företag 

och organisationer utanför universitet. Genom de anställdas bisysslor kan kunskap från 
universitet snabbt komma samhället till nytta samtidigt som universitets varumärke 

indirekt kan stärkas. De anställdas bisysslor är i grunden väldigt positivt för ett universitet, 

men kan även medföra väsentliga problem då bisysslorna kan skada universitets 
förtroende, negativt inverka på den anställdes möjlighet att utföra sitt ordinarie arbete 

eller även vara direkt konkurrerande med universitets verksamhet. För att hantera dessa 

eventuella negativa effekter bisysslor kan medföra regleras dessa av arbetsgivaren genom 
ett styrdokument som är välutformat och inte behöver någon omarbetning ur ett 

samverkansperspektiv. Styrdokumentet beskriver väl de positiva och negativa effekterna 

som bisysslor kan medföra samtidigt som dokumentet väl redovisar Högskolelagens (3 
kap 7 §) särskilda bisyssleregel som ger universitetslärare en utökad rätt att bedriva 

bisysslor som rör forskning och utvecklingsarbete inom anställningens område. 
 

 

http://www.ltu.se/polopoly_fs/1.17000!8-07%20anstallningsordning.pdf
http://www.ltu.se/polopoly_fs/1.8898!mall_ltu_for%20webb%202.pdf
http://www.ltu.se/polopoly_fs/1.17000!4-07%20riktlinjer%20for%20lararrekrytering.pdf
http://www.ltu.se/d856/internt/d2180/d2485/d2560
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 Anvisningar vid prövning om antagning till docent 

Docent är en utbildningstitel som inte regleras i högskoleförordningen och i 

styrdokumentet betonas att en docent endast får antas då det är till nytta för forskningen 
och grundutbildningen vid universitetet. I styrdokumentet utelämnas samverkansmeriter 

helt och endast forskningsmeriter samt pedagogiska meriter är i fokus. Eftersom 

samverkan på ett positivt sätt stärker utbildningen och ibland även möjliggör forskning 
borde samverkansmeriter även vägas in i prövningen till docent. Förslagsvis borde detta 

ske genom att styrdokumentet uppdateras med en sektion om samverkansuppdraget som 

betonar vikten av samverkans skicklighet hos en docent och att mallen för sökande som 
är vidlagd som bilaga uppdateras i enlighet med det förslag till ny mall för sökande som 

återfinns i bilaga 2 i denna rapport 
 

 Riktlinjer för lönesättning och kriterier för löneutveckling  

Universitets lönepolitik har till syfte att medverka till att universitets vision och mål skall 
uppnås genom rätt anställda attraheras, utvecklas och behålls. I styrdokumentets bilagor 

ges exempel på vilka faktorer som kan vara löneutvecklande för olika personalkategorier 

och för de flesta kategorier betonas förmågan att utöva samverkansuppgifter. 
 

 Utvecklingssamtal vid Luleå tekniska universitet  

Utvecklingssamtal syftar till att utveckla verksamheten genom att sätta verksamhetens och 
medarbetarens utveckling i fokus. Styrdokumentet är välutformat och utgår från 

universitetets övergripande mål och betonar därmed såväl forskning, grundutbildning 
samt samverkansuppgifterna. En utveckling av dokumentet kan ske genom att Bilaga 1 

Exempel på konkreta frågor för varje samtalsområde tillförs frågeställningar som mer tydligt 

guidar samtalet mot vilket delområde (forskning/utbildning/samverkan) som 
individen/enheten själv prioriterar och ser sig kunna bidra till, samt vice versa. 

Frågeställningar i stil med ”hur kan ditt samverkansuppdrag stärka 

forskningen/utbildningen” bör läggas till. 
 

 

5.3 Utveckling av ett första förslag till parametrar till ett Balance Score- 
card. 

Denna sektion kommer inledningsvis att utveckla ett första förslag till parametrar till ett 
Balance Score card i form av lämpliga indikatorer. Därefter kommer dessa indikatorer att 

placeras in i LTUs befintliga strategi.  

 

5.3.1 Indikatorer för att mäta samverkansuppgiften 

Samverkan med det omgivande samhället kan ses som ett förhållningssätt bestående av tre 

komponenter enligt en modell framtagen av Högskoleverket (2004: 38) som har fått 
allmän acceptans. Dessa tre komponenter är: 

 

 Samverkan för utveckling av demokratin, där bland annat forskningsinformation 
ingår 

 Samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt, där samverkan med företag och 

offentliga organisationer i forskning och utvecklingsarbete ingår och även 

http://www.ltu.se/polopoly_fs/1.13653!docentanv%20inkl%20mall.pdf
http://www.ltu.se/d856/internt/d2471/d2585/1.36002
http://www.ltu.se/d856/internt/d2471/d2585/1.32177
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deltagande i arbete att kommersialisera lärosätets kunnande till exempel genom att 

starta nya företag 

 Samverkan för bättre utbildning, där samverkan kring utbildningens innehåll samt 
studenternas kontakter med arbetsmarknadens aktörer är centralt. 

 

Samverkan som ett förhållningssätt är i mycket stor utsträckning integrerat i forskning 
och utbildning. Högskoleverket frågade landets lärosäten under 2007 vilka indikatorer 

som de använde eller ansåg lämpliga att använda för respektive samverkanskomponent 

och erhöll då en stor mängd olika indikatorer som svar på frågan. Dessa svar samt 
identifierade indikatorer under detta projekts gång återfinns i bilaga 1. De indikatorer 

som mest frekvent återkom i Högskoleverkets undersökning var återges i tabell 2 nedan. 
 
Tabell 2. Tabell över de av universiteten och högskolorna mest föreslagna indikatorerna per 
samverkanskomponent (Källa: HSV 2008:10R).  
 Samverkan för 

demokratiutveckling 
Samverkan för 
kunskapsutveckling 
och tillväxt 

Samverkan för bättre 
utbildning 

Indikator Nr 1 Populärvetenskapliga 
artiklar 

Bolagsbildningar Uppdragsutbildning 

Indikator Nr 2 Publika evenemang Uppdragsforskning Etablering på arbets-
marknaden för alumner 

Indikator Nr 3 Deltagande i medier från 
forskare och lärare 

Företagsdoktorander; 
projekt i holdingbolaget; 
patentansökningar och 
licenser i förhållande till 
forskningsvolym 

Praktik; examensarbeten 
och uppsatser i 
samarbete med näringsliv 
eller offentlig sektor 

 
Användarefrekvensen av en indikator behöver dock inte vara samma sak som att 

indikatorn är den mest lämpade. Politiska skäl kan väga in, det vill säga man mäter det 

regering eller statlig myndighet önskar. Användandet av samma indikator som ett annat 
lärosäte redan använder leder till jämförbarhet, vilket kan vara positivt. En bra indikator 

skall vara utformad så att den på bästa möjliga sätt fångar det fenomen som man avser 

studera och återger resultatet på ett trovärdigt sätt. En bra indikator bör även vara lämpad 
att användas för på olika organisatoriska nivåer det vill säga på lärosätesnivå, fakultetsnivå, 

institutionsnivå, ämnesnivå, och gärna på individnivå. Dessutom bör informationen som 
indikatorn utgör vara enkel att samla in till en låg kostnad. 

 

När det gäller samverkan för utveckling av demokratin, verkar antal populärvetenskapliga 
artiklar vara en bra indikator som dessutom kan mätas på olika nivåer (lärosätesnivå, 

fakultetsnivå, institutionsnivå, ämnesnivå, och individnivå). Populärvetenskapliga bidrag 

och evenemang ger även nya möjligheter för lärosäten och för lärare och forskare. Detta 
sker främst genom att populärvetenskapliga bidrag och evenemang en viktig inkörsport 

till annan samverkan då den ökar individens/lärosätets synlighet och renommé. Att 

kunna åskådliggöra sin kunskap som baserats på forskningsarbete på ett lättbegripligt sätt 
innebär även nya möjligheter för en forskare, då denne kan marknadsföra och sälja sin 

kunskap till intresserade målgrupper. Som forskare innebär ofta en ökad synlighet även 

större möjligheter att erhålla extern finansiering till forskningsprojekt. Populärvetenskap 
kan därmed ses som en plattform som kan gynna både den enskilde forskaren och dennes 

lärosäte. Publika evenemang är även den en bra indikator, som dock är lite snävare i sin 
utformning samtidigt som den är lite svårare att mäta och den är inte heller lika 

meningsfull att mäta på olika organisatoriska nivåer. Lärare och forskares deltagare i 
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medier är som indikator även den väl utformad och kan även den mätas på olika 

organisatoriska nivåer. 

 
Den tillsynes bäst utformade indikatorn när det gäller samverkan för utveckling av demokratin 

torde vara antal medieträffar. En sådan indikator fångar upp populärvetenskapliga artiklar, 

publika evenemang och deltagande i medier av lärare och forskare, samtidigt som den 
visar hur synlig lärosätet är för allmänheten. Indikatorn är relativt lätt och billig att mäta, 

ett flertal företag erbjuder mediebevakning som tjänst och sammanställer informationen 

på ett lättillgängligt sätt. LTU är redan i dagsläget prenumerant av sådana tjänster. Det 
strategiska valet som måste ske är i vilken typ av media (TV/radio/dagspress/webb/blogg 

osv.) bevakningen skall koncentreras till och vilket urval (tv-
kanal/tidning/webbjournal/blogg) som sedan skall följas, samt på vilka organisatoriska 

nivåer som mätningarna skall utföras. Tekniken ger stor valfrihet och förfarandet kan vara 

helt automatiserat, vilket reducerar kostnaderna för internt arbete. Indikatorn bör 
redovisas som antal mediaträff och hur dessa antal träff fördelas mellan olika typer av 

media. Exemplet nedan i figur 2 visar hur denna information enkelt kan åskådliggöras.  

16 772 Mediaträffar 2009

Dagstidningar

32%

Web-tidningar

41%

Radio

7%

TV

3%

Blogg

17%

 
Figur 2. Förslag till visualisering av indikator avseende samverkan för utveckling av demokratin 

 
Den vänstra sidan visar antalet mediaträffar under verksamhetsåret 2009 i antal och den 

procentuella fördelningen på vald typ av media. Den högra sidan visar hur trender kan 
visualiseras genom att utvecklingen av mediaräffar redovisas över flera verksamhetsår. 

 

När det gäller samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt, där samverkan med företag och 
offentliga organisationer i forskning och utvecklingsarbete ingår och även deltagande i 

arbete att kommersialisera lärosätets kunnande till exempel genom att starta nya företag, 

var just bolagsbildningar den mest frekvent använda indikatorn. Som indikator kan den 
dock ifrågasättas eftersom den som mått endast vagt pekar på hur ett lärosäte bidragit till 

kunskapsutvecklingen och tillväxt då den bara fångar upp en delmängd av ett lärosätes 

eventuella resultat av en framgångsrik samverkan för att öka kunskapsutvecklingen och 
tillväxten i samhället. Anledningen till att indikatorn är så frekvent använd kan med stor 

sannolikhet hänföras till lärosätenas ambition att följa den uttalade politiska önskan att fler 
bolag ska knoppas av från forskning och utbildning, samt det faktum att indikatorns 

utbreddhet enkelt tillåter jämförelser med andra lärosäten. Uppdragsforskning definieras 

2007 
14173 

2008 
15597 

2009 
16772 

Utveckling mediaträffar 2007-2009 
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av Högskoleverket som forskning där en extern beställare bestämmer forskningsområde 

och rätten till resultatet regleras i avtal. Uppdragsforskning kan till exempel utgöras av 

forskning som en forskargrupp utför på uppdrag av en myndighet som vill ha en viss 
fråga belyst eller ett företag som vill ha en metod eller produkt utvecklad. Andelen av 

den forskning som bedrivs vid ett lärosätes som kan klassas som uppdragsforskning är en 

indikator som speglar hur aktiv samt hur framgångsrik lärosätet är i sin samverkan med 
aktörer i det omgivande samhället när det gäller kunskapsutveckling och tillväxt. 

Indikatorn kan därmed även ses som ett tecken på lärosätets attraktivitet vad gäller 

samverkan inom detta område. Andelen företagsdoktorander, eller andelen projekt i 
holdingbolaget, eller antalet patentansökningar och licenser i förhållande till forsknings-

volym speglar även de hur framgångsrikt ett lärosäte är att samverka inom detta område. 
Samtliga av dessa ger dock endast en fragmentarisk bild av lärosätets insatser när det gäller 

att genom samverkan bidra till kunskapsutveckling och tillväxt. 

 
Den tillsynes bäst utformade indikatorn när det gäller samverkan för kunskapsutveckling och 

tillväxt torde vara andelen uppdragsforskning i förhållande till lärosätets totala forskning. 

En sådan indikator fångar upp hur aktiv samt hur framgångsrik lärosätet är i sin 
samverkan med aktörer i det omgivande samhället när det gäller kunskapsutveckling och 

tillväxt. Indikatorn kan därmed även ses som ett tecken på lärosätets attraktivitet vad 

gäller samverkan inom detta område. Indikatorn är även förhållandevis enkel att mäta 
och indikatorn kan användas på olika organisatoriska nivåer. LTU har redan idag 

upparbetade rutiner för hur uppdragsforskning skall följas upp och redovisas i till exempel 
årsredovisningen. Själva innehållet som indikatorn speglar är brett och återger det stora 

flertalet av aktiviteterna som indikatorerna i bilaga 1 speglar på en mer detaljerad nivå. 

Exemplet i figur 3 visar hur denna information enkelt kan åskådliggöras. 

Uppdragsforskning 2009

35%

65%

Uppdragsforskning

Övrig forskning

 
Figur 3. Förslag till visualisering av indikator avseende samverkan för kunskapsöverföring. 
 

Den vänstra sidan visar andelen uppdragsforskning i procent av den totala forskningen 

under verksamhetsåret 2009. Den högra sidan visar utvecklingen av den totala 

forskningsvolymen i miljoner kronor och utvecklingen av uppdragsforskningens andel 
över flera verksamhetsår. 

 

När det gäller samverkan för bättre utbildning, var uppdragsutbildningen den mest använda 
indikatorn. Indikatorn återspeglar andelen uppdragsutbildning i förhållande till grund och 

forskarutbildningen och visar hur attraktiv lärosätet är som partner i företag och 

organisationers ansträngningar att kompetensutveckla sin personal. En hög andel 
uppdragsutbildning borde återge att företagen och organisationer är nöjda med den tjänst 

Total forskning (mkr) 2007-2009 
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http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/sveengordbok/termer/u/uppdragsforskning.4.8f0e4c9119e2b4a60c800023494.html
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som levereras och att de upplever att lärosätet har en mycket god nivå på sina 

utbildningar.  I ett sådant perspektiv kan man klassificera indikatorn som bra.  Men, 

indikatorn bidrar även till området samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt då den 
aktivt bidrar till kunskapsöverföring från lärosätena till företag och organisationer där 

sedan denna kunskapsöverföring förhoppningsvis leder till högre tillväxt och lönsamhet. 

Det kan därför ifrågasättas till vilket område indikatorn är bäst utformad för att mäta 
framgång. Hur alumner har etablerat sig på arbetsmarknaden är en frekvent använd 

indikator som antas återspegla hur framgångsrik ett lärosäte är inom samverkan för en 

bättre utbildning. Indikatorn kan återges på ett flertal sätt som tid till jobb, 
sysselsättningsgrad (x) år efter examen, lönenivåer och så vidare. Man kan därmed se 

indikatorn som ett svar på hur arbetsgivarna upplever den ”produkt” som lärosätet har 
levererat i form av välutbildade och professionella medarbetare. Även praktikplatser, 

examensarbeten och studentuppsatser genomförda i samarbete med näringsliv eller 

offentlig sektor används ofta som indikatorer som speglar hur ett lärosäte samarbetar i 
syfte att stärka utbildningen. Som indikatorer ger dessa främst uttryck för lärosätes 

ambition att utbildningen skall vara relevant för avnämaren, det vill säga den framtida 

arbetsgivaren och att studenten därmed skall ha goda förutsättningar att få erhålla en 
anställning efter genomförd utbildning. 

 

Målet för samverkan i utbildningen är att ge studenterna en bättre utbildning, dessutom 
är denna samverkan värdefull för universitetslärarna genom att den bidrar till att bygga 

upp personliga nätverk som sedan kan komma till nytta i deras forskargärning. Den 
tillsynes bäst utformade indikatorn när det gäller samverkan för bättre utbildning torde vara 

söktrycket, det vill säga antalet förstahandssökande till utbildningarna.  En sådan indikator 

speglar främst de blivande studenternas förväntansbild av utbildningens kvalité och 
möjligheterna att förverkliga studenternas livsdröm antingen som anställd eller som egen 

företagare. Denna bild baseras på tidigare studenters erfarenheter eller av den bild som 

media förmedlar om utbildningens kvalité. En mängd vanligen använda indikatorer som 
till exempel: tid till jobb, ingångslön, och löneutveckling är alla viktiga faktorer när en 

blivande student väljer utbildning och studieort. Dessa indikatorer kan därmed ses som 

inkluderande vid användandet av söktryck som indikator. För utländska studenter och 
utbytesstudenter är även lärosätets image och rykte av särskild vikt. Utbildningen måste 

vara internationellt gångbar och erkänd. Ett lärosäte kan genom att använda 

söktryck/antal utländska (utbytesstudenter) få en indikator som visar hur attraktiv 
lärosätets är internationellt. Söktryck som indikator kan användas på lärosätesnivå, 

institutionsnivå och självfallet på programnivå. För att nå ett högt söktryck kan ett antal 
samverkansaktiviteter på lärosätes- och/eller institutionsnivå vidtagas som stärker 

utbildningarnas innehåll och attraktivitet. Praktikplatser, gästföreläsningar, programråd 

med näringslivsföreträdare, användandet av företags riktiga problemställningar i kurser 
(istället för konstruerade fallstudier) kan alla ses som exempel på sådana 

samverkansaktiviteter. Exemplet nedan visar hur denna information enkelt kan 

åskådliggöras. 

 
Figur 4. Förslag till visualisering av indikator avseende samverkan för kunskapsöverföring. 

Söktryck* 2009 

 

73% 
 

*antal förstahandssökande/antal platser 
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Söktryck som indikator får allt större genomslag och Rektorn för KTH Peter 

Gudmunson beskriver söktrycket som det främsta måttet på KTH attraktionskraft och på 

den kvalitet i utbildningen som KTH erbjuder (Rektorns tankar). I både internationella 
och nationella rankinglistor över universitet och högskolor är söktrycket en viktig 

parameter. Som exempel så mäter Sydsvenska handelskammarens högskoleranking 2008 

lärosätets studentattraktivitet genom antalet förstahandsökande till program och dess 
utveckling de senaste 2 åren. Svensk universitetsranking 2008 har ett liknande 

ställningstagande och fokuserar tydligt på antal förstahandsökande och tilldelar indikatorn 

en mycket hög koefficient vilket gör att den har stor betydelse för ett lärosätes utfall i 
rankingen. Figur 5 på nästkommande sida visualiserar projektets förslag till indikatorer för 

de tre samverkanskomponenterna.  

http://www.kth.se/om/rektor/rektors_tankar
http://www.handelskammaren.com/backoffice/bakpress/ladda/Rapport%205.08%20slutlig.pdf
http://www.urank.se/index.html
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Figur 5. Samverkansuppgiften och förslag till indikatorer för respektive samverkanskomponent 
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5.3.2 Föreslagna indikatorers överensstämmelse med LTUs strategi 

LTUs strategi vilar på tre pelare. Den första pelaren fokuserar på utbildningar som frigör och 

utmanar, den andra pelaren fokuserar på kultur, samverkan och entreprenöriellt förhållningssätt 

för utveckling och tillväxt, och den tredje pelaren fokuserar på forskningsresultat i världsklass. 
När man studerar alla de underliggande strategiska målen tillhörande de tre pelarna så 

finner man att två mål saknar indikatorer nämligen: strategiskt mål P2: Ökat samarbete över 

gränserna, samt strategiskt mål P4: Fler vetenskaplig starka forskare med förmåga att samverka. 
 

Strategiskt mål P2: Ökat samarbete över gränserna. Har för avsikt att fånga upp hur vi på 
LTU samarbetar över ämnesmässiga, hierarkiska, organisatoriska och geografiska gränser. 

Syftet med målet är att LTU ska kännetecknas av nytänkande, kreativitet och effektivitet 

och tanken är att det är i dessa nya gränsytor som nya förutsättningar för 
kunskapsutveckling skall genereras. Strävan är att samarbete skall vara ett signum för 

kulturen inom LTU och detta signum skall återfinnas i alla sammanhang, från små enkla 

samarbeten till utveckling av prioriterade områden. Avsikten är att samarbete över 
formella och informella gränser ska leda till nytänkande, kreativitet och effektivitet och 

att universitetskulturen därmed skall utvecklas och förstärkas i en sådan riktning. 

 
Den föreslagna indikatorn för samverkan för utveckling av demokratin var antal 

medieträffar. Denna är väl lämpad att använda som indikator för strategiskt mål P2. 

Eftersom den fångar upp populärvetenskapliga artiklar, publika evenemang och 
deltagande i medier av lärare och forskare, samtidigt som den visar hur synlig LTU är för 

allmänheten.  
 

Strategiskt mål P4: Fler vetenskaplig starka forskare med förmåga att samverka. Målet har för 

avsikt att mäta LTU forskarnas förmåga att samarbeta med andra forskare, företag och 
myndigheter och andra aktörer i samhället. Strävan är att LTU skall ha vetenskapligt 

starka forskare som är erkända inom sitt område och skapar fler starka forskningsmiljöer 

och är eftertraktade samarbetspartners, därigenom skapas ett gott underlag för 
excellensmiljöer som LTU deltar i eller ansvarar för. 

 

Den föreslagna indikatorn när det gäller samverkan för kunskapsutveckling och 
tillväxt var andelen uppdragsforskning i förhållande till lärosätets totala forskning. Denna är väl 

lämpad att använda som indikator för strategiskt mål P4 då indikatorn fångar upp hur 

aktiv samt hur framgångsrik LTU är i sin samverkan med aktörer i det omgivande 
samhället när det gäller kunskapsutveckling och tillväxt. Indikatorn kan därmed även ses 

som ett tecken på LTU attraktivitet vad gäller samverkan.  
 

När det gäller samverkan för bättre utbildning, så stämmer den föreslagna indikatorn in 

mot strategiskt mål A1: Attraktivare, mer relevanta och profilerade utbildningar som har hög 
kvalité. 
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5.4 Utveckling av en plan för fortsatt arbete med implementering. 

 

Interna rutiner och system vid LTU 
Uppdateringen av de sju genomgångna centrala styrdokument som har kopplingar till 

varandra då de alla behandlar någon del samverkansuppdraget kan ske utifrån de förslag 
som presenterats i denna rapport.  Alla dokument bedöms kunna uppdateras under andra 

kvartalet 2009 och arbetsinsatsen bedöms som mycket ringa och borde kunna ske inom 

personalenhetens, fakultetsnämndernas samt anställningsnämndernas ordinarie verksamhet 
utan att extra resurser avdelas. Frågeställningen om eventuell extern finansiering för 

implementeringen har ej behandlats. 

 
Utveckling av ett första förslag till parametrar till ett Balance Score- card. 

Införandet av indikatorer för att följa upp LTU samverkansarbete kan ske under andra 

eller tredje kvartalet 2009. För att införandet av indikatorerna skall bli framgångsrikt 
krävs det att LTU personal blir orienterade om målet med universitets 

samverkansuppdrag och syftet med indikatorer för respektive samverkanskomponent. 
Indikatorerna måste förankras hos dekaner, prefekter, ämnesföreträdare och 

avdelningschefer. Detta förankringsarbete bör utföras av förslagsvis Prorektor ansvarig för 

samverkan med stöd av Projektledaren Johan Johansson. Uppskattad tid för denna 
uppgift är 60 timmar. 

 

Införandet kräver viss administrativt arbete, beslut om typ och urval av media som skall 
bevakningen skall koncentreras till och eventuellt upphandling av kompletterande 

mediabevakning. Alla tre föreslagna indikatorerna har data som är tillförlitliga på helårs- 

basis vilket gör att indikatorerna kan redovisa läget för verksamhetsåret 2009 om beslut 
fattas detta verksamhetsår. Inga extra resurser förutom kostnader för eventuell extra 

mediabevakning behövs för implementeringen av indikatorerna. Frågeställningen om 

eventuell extern finansiering för implementeringen har ej behandlats. 
 

6 Förslag till beslut 

Interna rutiner och system vid LTU 

Projektet föreslår att Rektorn ger universitetsdirektören i uppdrag att revidera de sju 

genomgångna styrdokumenten utifrån de förslag som rapporten föreslår. 

 

Utveckling av ett första förslag till parametrar till ett Balance Score- card. 
Projektet föreslår att Rektorn ger: 

Prorektor i uppdrag att orientera LTU personal om samverkansuppdraget samt förankra 

föreslagna indikatorer hos dekaner, prefekter, ämnesföreträdare och avdelningschefer. 
Uppdraget skall vara genomfört senast den 30/6 2009. 

Universitetsdirektören i uppdrag att fram till och med den 30/6 2009 förbereda införandet 

av föreslagna indikatorer, beredd efter rektorsbeslut att införa indikatorer för 
samverkansuppdraget. 
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Bilaga 1: Lista med exempel på indikatorer för att mäta resultat 

Listan baseras på svaren som Högskoleverket erhöll i enkätstudie bland landets lärosäten 
redovisat i HSV 2008:10R, kompletterat med indikatorer erhållna från andra källor. 
 
Samverkan för demokratiutveckling 

• Aktivitet i demokratiska föreningar 
• Andelen män/kvinnor bland lärare och studenter 

• Andel EU-finansiering 

• Andelen av lärarna/forskarna som har egen hemsida 
• Andel av lärarna som bloggar om sitt ämnesområde 

• Antal besökare i publika arenor, webb, m.m. 

• Antal frågor i frågelådor från allmänheten 
• Antal företagsbesök 

• Antal kurser, studenter och föreläsningar i folkbildning 

• Antal medarbetare som deltagit i kurs inom bl.a. kommunikation 
• Antal mediaträffar 

• Antal populärvetenskapliga artiklar 
• Antal studenter som deltar i samverkansprojekt under studietiden 

• Antal ämnesperspektiv i utbildningen 

• Citeringsgrad i dagspress 
• Deltagande i medier från forskare och lärare 

• Mångfald i rekrytering 

• Forskare/lärare i media 
• Publika evenemang 

• Regelbunden medieanalys 

• Regional anknytning 
• Webbometrisk rankning 

• Populärvetenskapliga artiklar 

• Publika arrangemang 
 

 

Samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt  
• Andel uppdragsforskning 

• Andel av personalen med bisysslor. 
• Andel strategiskt viktiga samarbetspartners  

• Andel idéer inlämnade till LTU innovation 

• Antal adjungerade lärare (professorer, lektorer, adjunkter) 
• Antal bolagsbildningar/år  

• Antal bolag startade av studenter 

• Antal alumner i en årskull som inom fem år efter examen startat företag 
• Antal arbetstillfällen skapade genom högskolesamverkan 

• Antal avtal gällande samverkande företag eller andra partnerskap  

• Antal identifierade projekt av holdingbolaget 
• Antal (andel) industridoktorander 

• Antal inspirerationsföreläsningar om kommersialisering 
• Antal kompetensutvecklingsprojekt med näringslivet 

• Antal LTU anställda som har uppdrag utanför LTU bolag/organisationer 

• Antal medförfattare utanför högskolan till artiklar 
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• Antal möten mellan akademi och industri 

• Antal patentansökningar och licenser i förhållande till forskningsvolym  

• Antal samverkans- eller företagsdoktorander 
• Antal studenter deltagande i entreprenörsutbildning  

• Attitydundersökningar internt och externt 

• Antal studenter i uppdragsutbildning 
• Industrisamverkan i inkubatorverksamhet  

• Omslutning, externa medel 

• Omsättningsutveckling de första tio åren i årskullar av FoU-aktiva företag som grundats 
av alumner 

• Patent & licenser/forskningsvolym 
• Tillgång till innovationsbidrag och riskkapital 

• Tillväxteffekt hos uppdragsgivare (1–3 år efter projektslut) 

• Uppdragsforskning/forskningsvolym 
• Uppföljning genom intervjuer med samarbetspartners 
 

 

Samverkan för bättre utbildning 
• Andel nöjda studenter i kursvärderingar 

• Antal externa föreläsare 

• Antal externa ledamöter i högskolans organ 
• Antal förstahandssökande, söktryck 

• Antal nya uppdragsutbildningskurser 

• Antal utbildningar med arbetsplatsförlagd praktik 
• Ingångslön för nyutexaminerade 

• Internationellt erkänd institution 

• Löneutveckling hos alumner 
• Marknadsanpassad utbildning 

• Mentorskapsaktiviteter 
• Näringslivskontakter under utbildningstiden 

• Omfattning av praktik, examensjobb/uppsatser i samarbetet med näringsliv eller 

offentlig sektor.  
• Ranking (plats på lista eller poäng) 

• Samarbetsorgan mellan akademi och industri (endast regelbundna möten) 

• Tid till jobb för nyutexaminerade 
• Volym eller andel av uppdragsutbildning 

• Volymförändringar uppdragsutbildning 

• Återkommande enkätundersökningar av alumner (etablering m.m.) 
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Bilaga 2: Meritering av samverkan 

Enligt högskolelagen (1 kap. 2 §) ska universitet ge utbildning som vilar på vetenskaplig 
eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och samverka med det omgivande 

samhället och informera om sin uppgift. Universitetets uppgift är således att ta fram ny 

kunskap och sedan förmedla den i samhället. Därför består universitetets personal av 
lärare, teknisk och administrativpersonal, samt bibliotekspersonal. Enligt 

anställningsordningen för LTU delas lärarna in i fem kategorier, professor, 

universitetslektor, biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt och forskarassistent. 
Fördelningen av fokus på framtagandet av ny kunskap och förmedlingen av denna skiljer 

sig åt mellan lärarkategorierna och även inom lärarkategorierna. Utöver dessa 

lärarkategorier finns även kategorierna adjungerade lärare och gästlärare.  
 

Just samverkan har lyfts fram som särskilt viktigt för universitetens framtida utveckling 
och konkurrenskraft i betänkandet Innovativa processer (SOU 2003: 90), Högskolan 

samverkar (Högskoleverket rapport 2004: 38), Tillväxt genom samverkan Riksrevisionen 

RIR 2005:2), och Högskolan samverkar vidare (Högskoleverket rapport 2008: 10). Det 
eniga utlåtandet från dessa betänkanden och rapporter är att samverkansarbete bör 

uppvärderas vid meritvärdering. Högskoleverket trycker på att universiteten bör ge 

samverkansmeriter större genomslag i anställningsärenden, vid befordran och i 
lönesättning. Få svenska lärosäten har dock idag ett systematiserat system för meritering 

av samverkan med det omgivande samhället och Karolinska Institutet utgör här ett 

undantag då de tidigt utvecklade en ‘lednings-, utvecklings och samverkansportfölj’. Den 
portföljen är till del kopierad av bland annat Göteborgs universitet, och Chalmers. Umeå 

universitet är på väg att införa en egen utvecklad meritportfölj för samverkan. Inga av 

portföljerna har några riktlinjer för hur meriterna i portföljen skall värderas.  
 

Regeringen påpekar i forskningspropositionen ”Ett lyft för forskning och innovation” 
(Prop.2008/09:50) att svårigheten att röra sig mellan högskolan och det övriga arbetslivet 

hämmar den ömsesidiga kvalitetsutvecklingen och därmed även landets tillväxtpotential. 

Regeringen menar vidare att det enskilt största hindret för sådana övergångar är det 
rådande meriteringssystemet vid universitet och högskolor. Det finns dock redan i nu 

gällande system en möjlighet att bedöma och använda sig av andra meriter än 

pedagogiska och vetenskapliga vid anställning av lärare. Dessa andra meriter kan handla 
om erfarenhet av att leda verksamhet och personal samt förmåga att samverka med det 

omgivande samhället. Den pedagogiska och framför allt den vetenskapliga kompetensen 

är dock i de allra flesta fall de tunga och avgörande meriterna. Regeringens 
ställningstagande i propositionen är att överväga behovet av att reglera frågor om 

anställningsstruktur, rekryteringsprocesser och meriter. Målet bör vara att andra typer av 
relevanta meriter, erfarenhet av samverkan, tillämpad forskning och utveckling inom 

företag, innovationsarbete, ledning, internationellt engagemang och andra adekvata 

erfarenheter ska vägas in som en viktig bedömningsgrund vid anställningar.  
 

Samverkan med det omgivande samhället är ett sätt att sprida kunskap framtagen inom 

universiteten men även ett sätt för universiteten att identifiera områden där mer kunskap 
behöver tillföras. Ny kunskap skapas ofta i ett interaktivt samarbete med externa 

samarbetspartner. Spridningen av forskningsresultat är även ett attraktivt och effektivt sätt 

att marknadsföra lärosätet och därmed gradvis öka dess legitimitet och status, något som i 
sin tur påverkar både student tillströmning och möjligheten att attrahera nya partners i 
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forskningsprojekt samt forskningsfinansiärer. Samverkan gör även lärosätet mer synligt 

och det kan inte uteslutas att en del ett lärosätes ökning eller minskning av antalet 

förstahandsökande till olika utbildningar kan tillskrivas lärosätets fokus på samverkan med 
det omgivande samhället. Anledningen till att universitetens lärare har både inslag av 

forskning och undervisning i sin tjänst är att de synergier som finns i dessa två 

roller/områden skall tillvaratas. Synergier finns även att hämta med införandet av 
samverkansmeriter då samverkan är en överlappande aktivitet som berör både forskning 

och undervisning samtidigt som samverkan kan ses som en länk mellan forskning och 

undervisning.  
 

Utvecklingen vid högskolor har under senare år inneburit en ökad betoning av deras 
betydelse för samhället. Regeringen föreslår därför i Prop.2008/09:50 att 1 kap. 2 § andra 

stycket högskolelagen (1 992:1434) förtydligas och utvidgas på så sätt att högskolorna, 

förutom uppgiften att samverka med det omgivande samhället och informera om sin 
verksamhet, ska verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till 

nytta. Regeringen säger vidare att detta skall utgöra en integrerad del av högskolans 

samlade uppgift. 
 

Tekniska högskolor har till högre grad än traditionella universitet en mer utbredd 

tillämpad forskning och därmed ett närmare samarbete med industri och det omgivande 
samhället. För att fullgöra sina uppdrag som forskare eller som pedagog så samverkar 

lärare på tekniska högskolor i hög grad med industri och andra intressenter. Detta kan 
dels tillskrivas den tillämpade ansatsen samt det faktum att intressenterna står för en 

betydande del av forskningsfinansieringen. Det finns därmed skäl att en så betydande del 

av en lärares arbetsuppgifter även värderas vid nyanställning och befordran. Idag har 
samverkansmeriter en låg status och som exempel så värderas inte uppbyggnaden av 

centrumbildningar enligt LTUs anställningsordning.  

Att utveckla den idag gällande ansökningsmallen vid LTU så att den sammanfattar vilka 

erfarenheter den sökande har av samverkan med det omgivande samhället underlättar för 
ledamöter i anställningsnämnder, samt sakkunniga att dra slutsatser om huruvida personen 

i fråga har de egenskaper som krävs och önskas, vad gäller samverkan med det omgivande 

samhället, samtidigt som en indikation på den sökandes kompetens, lämplighet för 
arbetet och potential för framtiden ges.  

Nedan presenteras en reviderad mall för sökande där riktlinjer för dokumentation av 

meriter från samverkan med det omgivande samhället återfinns. Mallen följer 
intentionerna i forskningspropositionen (Prop.2008/09:50) och samverkansmeriter ses 

som en integrerade del av universitetens kärnuppgifter. Som en följd av detta redovisas 

huvuddelen av de meriter som kan hänföras till samverkan under rubrikerna pedagogiska 
meriter eller vetenskapliga meriter och en ny sektion med rubriken Kommersialiserings och 

samverkanskompetens har tillkommit. Vid framtagandet av dessa riktlinjer tjänade 

Karolinska institutets och Umeå universitets meritportföljer som en utgångspunkt. Det är 
dock viktigt att betona en mångfald av samverkansindikatorer. Att införa en allmängiltig 

viktning för samverkansmeriter är dock inte lämpligt, eftersom olika lärarkategorier och 

olika verksamhetsområden kräver helt olika slags samverkanserfarenhet. Detta bör därför 
även i fortsättningen vara en fråga för respektive fakultet och där dess tillämpning blir 

synlig i den anställningsprofil som tas fram vid varje enskild rekrytering. 
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MALL FÖR SÖKANDE 
CV                                                                                                                   FÖRKLARING 
1 PERSONLIGA UPPGIFTER 
1.1 Namn 
1.2 Födelsedatum 
1.3 Man/Kvinna 
1.4 Bostadsadress, telefonnummer, e-mail adress och din hemsida (www) 
1.5 Nuvarande anställning 
1.6 Tidigare anställningar Relevant erfarenhet av arbetslivet inom och utom universitets- och 

högskolesektorn. 
1.7 Övrigt 
2 EXAMINA OCH UTVÄRDERINGAR 
2.1 Högskoleexamina (med år, bifoga betyg) 
2.2 Docentkompetens (bifoga intyg) 
2.3 Utvärderingar av egen vetenskap (vetenskapsråd etc) 
2.4 Övrigt 
3 VETENSKAPLIGA MERITER 
3.1 Kort beskrivning av egen forskningsprofil (max 2 sidor) 
3.2 Kort beskrivning av planerad forskningsverksamhet (max 2 sidor) 
3.3 Publikationslista 
3.3.1 Refereegranskade publikationer i internationella tidskrifter 
3.3.2 Böcker 
3.3.3 Övriga publikationer  
3.4 Beviljade anslag 
3.4.1 Forskningsrådsmedel 
3.4.2 EU, stiftelsemedel och andra medel 
3.4.3 Uppdragsforskning Medverkan i eller anordnande av uppdragsforskning. 
3.5 Vetenskaplig samverkanskompetens Förmåga till strategisk planering och entreprenörskap (uppbyggnad 

av enheter av typ centrumbildningar etc), samt konkreta 
forskningsprojekt  

3.6 Övriga vetenskapliga meriter 
3.6.1 Aktivt deltagande i nationella och internationella konferenser de 

senaste fem åren.  
Ange form av aktivitet: plenarföredrag, inbjudet föredrag, 
ordförandeskap, sessionsorganisation etc 

3.6.2 Nationella och internationella priser 
3.6.3 Ledamotskap av akademier 
3.6.4 Editorial/advisory board i internationella tidskrifter 

Förslag till ändringar markerade med röd text 
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3.6.5 Refereeuppdrag för tidskrifter. Ange vilka tidskrifter och antal uppdrag per år. 
3.6.6 Opponentuppdrag 
3.6.7 Sakkunniguppdrag 
3.7 Vetenskapliga meriter utanför universitetsområdet 
4 PEDAGOGISKA MERITER 

4.1 Pedagogisk egenreflektion (Pedagogisk meritportfölj) 
4.1.1 Pedagogisk grundsyn  Angående grund- och forskarutbildning 
4.2 Undervisningsinsatser intyg från berörd institution, resultat av kursvärderingar samt kursplaner 

och kursbeskrivningar samt kursplaner och kursbeskrivningar 
4.2.1 Omfattning, nivå, erfarenhet av olika undervisningsformer 
4.2.2 Erfarenhet av handledning och examination Examensarbeten/D-uppsats, Licentiat och doktorsexamina (studentens 

namn examensår titel och ange huvud- eller biträdande handledare) 
4.2.3 Uppdragsutbildningar Medverkan i eller anordnande av uppdragsutbildning 
4.3 Pedagogisk utbildning Kursintyg, rapporter, betyg, utbildningsbevis. 
4.3.1 Utbildning i högskolepedagogik MSc, PhD etc. 
4.3.2 Akademiska studier i pedagogik Ange poäng 
4.3.3 Övrig pedagogisk utbildning 
4.3.4 Praktisk lärarutbildning 
4.4 Pedagogisk samverkanskompetens 

 
Entreprenöriell förmåga när det gäller pedagogiskt utvecklingsarbete 
(utredningar, uppbyggnad av nya kurser/utbildningar etc i samverkan med 
det omgivande samhället) 
 
Projektplaner, rapporter, intyg och omdömen från referenspersoner etc. 

4.4.1 Kursutveckling 
4.4.2 Försöksverksamhet och utvecklingsprojekt i övrigt 
4.4.3 Utvärderings- och utredningsarbete 
4.5 Läromedel Redovisning av utarbetande av läroböcker, kursmaterial, övningsexempel, 

självstudiemateria Dokumentation: materialet 
4.6 Utbildningsplanering och utbildningsadministration Redovisning av uppdrag som studierektor, studievägledare eller liknande 

samt nämnds- och annat kommittéarbete inom utbildnings området. 
Omfattning och arbetsuppgifter bör specificeras. Dokumentation: intyg, 
förordnanden, utredningar rapporter, skrivelser 

4.7 Populärvetenskaplig kommunikation av forskningsresultat  

4.7.1 Populärvetenskapliga skrifter  
4.7.2 Offentliga föreläsningar eller debatter  
4.7.3 Medverkan i medier  
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4.7.4 Medverkan i Expertsvar  Regionala utredningar, SOU etc 
4.8 Övrigt Redovisning av studieresor, expertuppdrag, internationella uppdrag mm 

som har anknytning till utbildningsfrågor samt tilldelade utmärkelser, priser, 
belöningar, stipendier och liknande. Dokumentation: urval av böcker, 
artiklar mm, intyg, omdömen och recensioner, motiveringar för utmärkelser 

   

5 KOMMERSIALISERINGS OCH SAMVERKANSMERITER  

5.1 Patent och innovationer Exempel på verksamheter inom både privat och offentlig sektor, såsom 
patent, innovationer, licensavtal, utvecklingsarbete, och 
inkubatorverksamhet. 

5.2 Affärsverksamhet Verksamheter såsom anställning, ägarskap och/eller styrelseuppdrag i 
företag, konsultverksamhet, eget entreprenörskap etc, antingen som 

huvudsyssla eller bisyssla. 
5.3 Ideellt arbete och förtroendeuppdrag Relevant erfarenhet av ideellt arbete och förtroendeuppdrag utanför 

universitets- och högskolesektorn, exempelvis olika slags 
ledningsuppdrag, styrelseuppdrag, kommittéarbete m.m. 

5.4 Övriga samverkansmeriter  

6 ADMINISTRATIVA OCH FORSKNINGSPOLITISKA MERITER 
6.1 Administrativa uppdrag 
6.1.1 Erfarenhet av enhetsledning med angivande av tid och enhetens storlek 
6.1.2 Medlemskap i styrelser/nämnder inom universitetet under de senaste fem åren 
6.1.3 Andra professionella administrativa uppdrag 
6.2 Forskningspolitiska uppdrag 
6.2.1 Ledamot i statliga forskningsråd eller kommittéer av dessa 
6.2.2 Ledamot i andra anslagsgivande styrelser eller kommittéer 
6.2.3 Andra bedömningar av svenska och utländska forskningsansökningar 
6.2.4 Andra uppdrag av betydelse 
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