1 (13)
Datum

Diarienr

2016-12-27

2013-03216
Ert diarienr

N2013/1162/FIN

Metoder och kriterier för bedömning av prestation och
kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle
Slutrapport - uppdrag till Vinnova, i samråd med Vetenskapsrådet,
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.
Uppdrag
I propositionen för forskning och innovation 2012 (prop. 2012/13:30) fick
Vinnova i uppdrag att, i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande och Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap, utforma metoder och kriterier för bedömning av prestation och
kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle.1
I Vinnovas regleringsbrev för 2013 står:
Vinnova ska, i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap, utforma metoder och kriterier för bedömning av prestation
och kvalitet i lärosätenas samverkan med det omgivande samhället, i termer
av relevans och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap. I begreppet
samverkan med det omgivande samhället avses samverkan med part som inte är universitet eller högskola. För uppdraget har avsatts 30 miljoner kronor 2013. För 2014 planeras anslaget för uppdraget vara 50 miljoner kronor
och efterföljande år 60 miljoner kronor. I arbetet med att utforma metod och
kriterier bör lärdomar och synpunkter från lärosäten och forskningsfinansiärer beaktas. Vidare bör även synpunkter från näringsliv, forskningsinstitut,
organisationer, samt offentlig sektor på nationell och regional nivå, beaktas. Dessutom bör en internationell utblick göras och lärdomar från detta
beaktas. De metoder och kriterier som tas fram ska utformas på ett sätt som
gör det möjligt att användas i ett framtida resursfördelningssystem.2
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Sammanfattning
I propositionen för forskning och innovation 2012 fick Vinnova i uppdrag att, i
samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, utforma
metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas
samverkan med omgivande samhälle. Vinnova har genom interaktiv dialog med
lärosäten och andra aktörer utvecklat principer och ett övergripande
förhållningssätt till samverkansuppgiften. Dessa principer har tillämpats i en
”modell”, som under 2015 och 2016 har prövats i två piloter. Utgångspunkten har
varit ett brett perspektiv på lärosätenas samverkan i forskning och utbildning. I
modellen definieras samverkan som en interaktiv process som skapar ömsesidig
nytta, både för lärosäten och samverkanspartners. Samverkan ses inte som en
enskild verksamhet utan som integrerad i lärosätenas kärnverksamhet.
Erfarenheterna från de två piloterna har visat att kvalitet i samverkan i forskning
och utbildning går att utvärdera. Principerna som modellen baseras på kan således
användas i ett resursfördelningssystem i kombination med utvärdering av kvalitet
i andra dimensioner av lärosätenas verksamhet. Viktigt att notera är emellertid att:
 modellen har testats med avseende på samverkan i forskning och utbildning, för de lärosäten som deltagit i piloterna
 modellen inte har prövats i sin helhet, utan i två piloter där olika delar prövats och att en samlad värdering av lärosätenas samverkan inte har gjorts
 vissa delar av modellen endast har använts för utvärdering av en begränsad
del av respektive lärosätes samverkan
 alla lärosäten inte har deltagit i de båda piloterna där samverkansvärderingens olika delar prövats
 i piloterna gjordes en mycket enkel viktning av utfallet i utvärderingen i
förhållande till lärosätenas storlek. För användning i samband med resursfördelning måste principer utarbetas för viktning i förhållande till storlek.
Modellen baseras på följande grundläggande principer:




Den ska stödja lärosätenas egna kvalitets- och verksamhetsutveckling.
Den ska ta hänsyn till att samverkan kan bidra till olika resultat inom olika
vetenskapsområden.
Den ska ta hänsyn till olikheter i olika lärosätens roller och förutsättningar.
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Den ska tillämpas i form av en samlad bedömning av en kvalificerad
expertpanel med internationell expertis.

Modellens utformning illustreras i figur 1
Figur 1
Modell för utvärdering av kvalitet i samverkan i forskning och utbildning
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Modellens utvärderingsprocess har följande utformning:
1) Bakgrundsinformation om respektive lärosätes profil, kontext och förutsättningar, baserad på lärosätenas beskrivningar och officiell statistik.
2) Självvärdering av respektive lärosätes strategier för och implementering
av samverkan samt aktiviteter och resultat av samverkan.
3) Samverkanspartsvärdering av om och hur samverkansaktiviteter bidrar
till värdeskapande resultat hos samverkansparter.
4) Expertpanelsutvärdering - samlad bedömning av, självvärdering och
samverkanspartsvärdering.
Vid användning av denna modell för framtida resursfördelning bör intervjuer med
lärosätesrepresentanter inkluderas i expertpanelsutvärderingen. Detta gjordes
p.g.a. resursskäl bara i den avslutande piloten, Pilot 2.
Expertpanelsutvärderingen tar hänsyn till lärosätenas olika roller och förutsättningar baserad på bakgrundsinformationen om lärosätenas profil, kontext och förutsättningar. Expertpanelens utvärdering sammanfattas i en kvantitativ värdering
med hjälp av en värderingsskala. En tregradig skala användes i utvecklingsarbetet.
Denna kvantitativa värdering kan, i kombination med en viktning i förhållande till
lärosätesstorlek, användas för fördelning av medel i en resursfördelningsprocess. I
de piloter som genomfördes inom ramen för detta uppdrag användes, som
påpekats ovan, en alltför förenklad viktning i förhållande till lärosätesstorlek för
att användas i en resursfördelningsprocess.
Modellen och processerna kopplade till dess användning kan och behöver kontinuerligt vidareutvecklas. Ett sådant vidareutvecklingsarbete bör ske i en interaktiv
dialog med huvudmannen för lärosätena, lärosätena och med samverkansparter i
omgivande samhälle. Några viktiga områden för vidareutveckling är:






Resursfördelning baserat på modellen behöver ta tydlig hänsyn till olikheter ifråga om lärosätenas storlek.
Hur utvärderingen på bästa sätt ska ta hänsyn till övriga olikheter i lärosätenas roller och förutsättningar, så att den möjliggör profileringar.
Hur ofta en utvärdering bör genomföras för att ge bästa möjliga underlag
för användning för resursfördelning med minsta möjliga belastning.
Hur utvärderingen av processer och arbetssätt för samverkan kan göras
samlat och i ett sammanhang med övrig utvärdering av lärosätena.
Hur samverkanspartsvärdering ska göras på bästa sätt för att nå hög kvalitet i värderingen av lärosätenas strategier och aktiviteter.
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Hur utvärderingen, i samspel med övriga utvärderingsparametrar, blir förutsägbart och ger förutsättningar för strategiutveckling och planering.

Bakgrund
Under lång tid har det i den svenska forskningspolitiska debatten argumenterats
för en reformering av det resursfördelningssystem som används för statens fördelning av s.k. fakultetsmedel till Sveriges lärosäten. De senaste forsknings- och innovationspropositionerna har även lett till justeringar i detta resursfördelningssystem. Lärosätenas samverkan med det omgivande samhället har i det sammanhanget inte ingått som en del i modellen för resursfördelning. Vinnova har, liksom
många andra aktörer, argumenterat för att:
1) Samverkan är viktig för att driva kvalitet och relevans i forskning och
utbildning.
2) Incitament för att utveckla strategier och processer för samverkan i forskning
och utbildning är viktiga för lärosätenas konkurrens- och attraktionskraft.
3) Resursfördelningssystemet för universitet och högskolor är av stor betydelse
för den samlade incitamentsstrukturen för lärosäten.
4) Modellen för lärosätenas resursfördelning bör ge tydliga incitament för kontinuerlig utveckling av kvalitet i lärosätenas verksamhet där samverkan i
forskning och utbildning bör vara en integrerad del.
I propositionen för forskning och innovation 2012 (prop. 2012/13:30) fick
Vinnova i uppdrag att, i samråd med VR, Formas och Forte, utforma metoder och
kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med
omgivande samhälle. För uppdraget avsattes totalt 200 miljoner kronor för åren
2013-2016.
Genomförande
Vinnovas utgångspunkt för arbetet med uppdraget har varit att använda ett öppet
och interaktivt arbetssätt i dialog och samverkan med lärosätena, representanter
från näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhället. I utvecklingsarbetet har
Vinnova haft återkommande dialoger med representanter från 29 lärosäten och
genomfört och deltagit i ett stort antal möten, workshops, seminarier och
konferenser inom uppdragets ram, se bilaga 1.
Arbetet har inriktats mot att:
a) Formulera principer och komponenter i en modell för värdering av lärosätenas samverkan med omgivande samhälle i forskning och utbildning.
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b) Pröva modellen praktiskt i processer för värdering av samverkan kopplat
till fördelning av resurser.
Figur 2 sammanfattar processen för hur Vinnova arbetat med uppdraget.
Figur 2
Översikt över processen i uppdragets genomförande

Integrerat utvecklingsprogram

En integrerad del i utvecklingsarbetet har varit ett program riktat till lärosätena i
syfte att ge lärosätena möjlighet att driva för dem angelägna projekt för att utveckla samverkan i såväl forskning som utbildning. Insikter från dessa projekt har givit
ett viktigt bidrag till utvecklingen av den modell för värdering av samverkan som
prövats inom ramen för uppdraget. Utöver detta har Vinnova genomfört en internationell utblick och publicerat kunskapsöversikter om lärosätens samverkansmönster. En viktig del i denna internationella utblick har varit Vinnovas deltagande i OECDs projekt om lärosätenas roller i den s.k. kunskapstriangeln, i vilket ett
drygt 10-tal andra länder deltagit.
Totalt har Vinnova finansierat drygt 30 projekt. Av de projekt som finansierats inom uppdragets ram har 17 slutrapporterats. Resterande projekt kommer att slutrapporteras under 2017. Dessa projekt har både utvecklat nya arbetsformer och
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nya modeller respektive nya samarbeten mellan lärosäten kopplat till lärosätenas
arbete med vidareutveckling av samverkan med det omgivande samhället. Två
exempel på resultat är:




KLOSS-projektet, ett samarbetsprojekt mellan 9 lärosäten, som
slutrapporterades 2015. Projektet ledde till utveckling av arbetsformer,
verktyg och metoder för långsiktig samverkan som stärker kvalitet och
relevans i forskning och utbildning. Ett konkret resultat är att det nu pågår
arbete vid flera universitet med att definiera och beskriva samverkansskicklighet så att det på ett tydligare sätt ingår som en grund vid
meritering.
Malmö högskola, Linköpings universitet och Umeå Universitet, som
har utvecklat metoder och riktlinjer för uppföljning och utveckling av
samverkan inom utbildning. Detta rör exempelvis samverkan i
kursutvärderingar och utformande av samverkansstrategier i
utbildningsprogram. Resultaten från projektet beskrivs i två handböcker
”Metoder & Strategier” och ”Möjligheter & Utmaningar” som publicerats
och spridits av projektet.

En översikt över projekt som finansierats inom ramen för uppdraget ges i bilaga 2.
I maj 2014 formulerade Vinnova ett förslag till modell för att värdera samverkan,
se bilaga 3. Modellförslaget skickades på remiss till lärosäten och till representanter för näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhället. Baserat på remissynpunkterna formulerade Vinnova ett reviderat modellförslag. Denna modell användes sedan i en pilot i två steg, där modellens principer, utformning och processer
prövades praktiskt.
Pilotens första steg, 2015, inriktades mot att utvärdera lärosätenas strategier för
och implementering av samverkan. Bedömningsunderlaget i detta steg utgjordes
av en självvärdering där lärosätet beskrev sin samverkansstrategi och sin implementering av strategin, med hänvisningar till dokumentation som illustrerade och
styrkte självvärderingen. Utöver lärosätenas självvärderingar ingick sammanfattande redogörelser av respektive lärosätes kontext, det vill säga beskrivningar av
de sammanhang som påverkar lärosätets roller och förutsättningar för samverkan.
Dokumentation som underbyggde självvärderingen valdes av lärosätena själva.
Av 32 inbjudna lärosäten deltog 27 stycken i den första piloten, bilaga 4.
Bedömning av självvärderingarna från de 27 lärosäten som medverkade i den första delen av piloten gjordes av en panel bestående av 9 externa ledamöter från
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akademi, näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle. Panelen hade internationell expertis med 2 experter från Norge respektive Finland.
Bedömningsprocessen avslutades i oktober 2015. Resultatet från utvärderingen
skickades till respektive lärosäte i form av ett sammanfattande betyg och motiv till
detta, bilaga 5. I denna bedömning användes en tregradig betygsskala. Det sammanfattande betyget i denna bedömningsprocess användes för att för år 2015 fördela de 60 miljoner kronor som Vinnova uppdragits att fördela inom ramen för
uppdraget, bilaga 6. Resultaten från utvärderingen presenterades i ett pressmeddelande från Vinnova den 30 oktober 2015, bilaga 7.
Pilotens andra steg, 2016, inriktades mot att utvärdera lärosätenas samverkansaktiviteter och resultat i det omgivande samhället. Samtliga 27 lärosäten som deltagit i pilotens första steg inbjöds i november 2015 att delta i pilotens andra steg, bilaga 8. Av dessa deltog 26 lärosäten genom att lämna in det efterfrågade underlaget i mars 2016. Underlaget för att bedöma lärosätenas samverkansaktiviteter
och resultat med omgivande samhälle utgjordes av två delar:


En självvärdering av samverkansaktiviteter och resultat där lärosätet beskrev ett representativt urval av samverkansaktiviteter och dess samverkansresultat i lärosätet och i omgivande samhälle.



En samverkanspartsvärdering i form av en enkät där samverkansparter fick
ge sin bild av resultaten av samverkan med lärosätet kopplat till det urval
av samverkansaktiviteter som lärosätet självt valt att beskriva.

Självvärderingarna innehöll hänvisning till relevant dokumentation som illustrerar
och styrker beskrivningarna av samverkansaktiviteter och samverkansresultat.
Förutom lärosätenas självvärderingar ingick beskrivningar av respektive lärosätes
kontext, det vill säga redogörelser av de sammanhang som påverkar lärosätets
roller och förutsättningar för samverkan och motivering för det urval av samverkansaktiviteter som lärosätet lyfte fram i självvärderingen. Dokumentation som
underbyggde självvärderingen valdes av lärosätena själva.
Bedömning av inkomna underlag gjordes av samma bedömningspanel som i pilotens första steg. Bedömningsprocessen i pilotens andra steg omfattade, utöver det
inkomna skriftliga underlaget, även intervjuer med respektive lärosäte. Dessa intervjuer genomfördes av Vinnova tillsammans med delar av expertpanelen och
med ledningspersoner från deltagande lärosäten. Expertpanelens bedömning avslutades med ett gemensamt möte där panelen gjorde en samlad bedömning baserad på de individuella experternas bedömningar av självvärderingar, samverkanspartsenkäter samt intervjuer.
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Bedömningsprocessen avslutades i juni 2016. Resultat från utvärderingen skickades till respektive lärosäte i form av sammanfattande omdömen och motiv för
dessa, bilaga 9. I denna bedömning användes tre omdömen. Det sammanfattande
omdömet i denna bedömningsprocess användes för att för år 2016 fördela de 60
miljoner kronor som Vinnova uppdragits att fördela inom ramen för uppdraget
bilaga 10. Resultaten från utvärderingen i pilotens andra steg publicerades av
Vinnova i en pressrelease den 22 juni 2016, bilaga 11.
Under uppdragets genomförande har Vinnova, VR, Formas och Forte löpande haft
samrådsmöten minst 3-4 ggr per år.
Vinnova publicerade i november 2016 en rapport om erfarenheter och lärdomar
av det genomförda uppdraget, bilaga 2.
Internationell utblick och kunskapsunderlag

Inom ramen för uppdraget har Vinnova analyserat internationella modeller för och
erfarenheter av värdering av kvalitet i forskning för fördelning av basanslag till
lärosäten. Tillsammans med Vetenskapsrådet har Vinnova, med detta syfte, genomfört studieresor till Storbritannien3 och Nederländerna4 och Australien5.
Vinnova har också genomfört forskningsbaserade litteraturgenomgångar och genomlysningar i syfte att kartlägga och bättre förstå universitet och högskolors
samverkansmönster med omgivande samhälle.6 I det sammanhanget har Vinnova
deltagit i OECDs projekt Knowledge Triangle, i vilket ett drygt 10-tal andra länder deltagit. Projektet har syftat till att skapa förståelse för viktiga principer för
incitamentssystem för lärosäten och hur sådana kan utformas med hänsyn tagen
till olika länders olika strukturer. Detta OECD-projekt har i december 2016 resulterat i en syntesrapport.7 Vinnova har också initierat en kunskapsplattform för

3

Vetenskapsrådet rapport 2014, Research quality evaluation in Sweden - FOKUS

4

Vetenskapsrådet rapport 2014, Research quality evaluation in Sweden - FOKUS.

5

Vinnova, delstudie Australien – Utvärdering av forskningen kvalitet och effekter samt samverkan
med det omgivande samhället N2013/1162/FIN 2014.
6

Perez Vico, Hellström, Fernqvist, Hellsmark och Molnar. Universitets och högskolors
samverkansmönster och dess effekter. Vinnova Analys VA 2014:09. Benner och Sörlin.
Samverkansuppgiften i ett historiskt och institutionellt perspektiv Vinnova Analys 2015:02

7

OECD, The Knowledge Triangle: Synthesis Report, DSTI/STP/TIP(2016)10
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forskning om kunskapstriangeln. Denna kunskapsplattform har aktivt deltagit i
OECD-projektet.
I detta sammanhang genomförde också Vinnova tillsammans med svenska lärosäten en studieresa till Stanford- och Berkeleyuniversiteten hösten 2014. Sammanlagt 14 lärosäten deltog och syftet med resan var öka lärosätenas och Vinnovas
kunskaper om samverkansarbete vid dessa universitet och samtidigt ge inspiration
till lärosätenas eget kvalitets- och utvecklingsarbete.
Sammantaget har arbetet med internationell utblick och kunskapsutveckling kring
kunskapstriangeln i sin helhet och värdering av kvalitet i samverkan utgjort ett
viktigt underlag i genomförandet av uppdraget. Det har även haft stor betydelse
för ett gemensamt lärande för lärosäten och forskningsfinansiärer
Slutsatser
Den modell för utvärdering av samverkan som utvecklats och prövats inom ramen
för detta uppdrag har visat att kvalitet i samverkan i forskning och utbildning går
att utvärdera. Modellen går således att använda i ett resursfördelningssystem. I ett
samlat resursfördelningssystem bör principerna och processerna i modellen användas i kombination med utvärdering av kvalitet i andra dimensioner av lärosätenas verksamhet. Viktigt att notera är emellertid att:






modellen har testats med avseende på samverkan i forskning och utbildning, för de lärosäten som deltagit i piloterna
modellen inte har prövats i sin helhet, utan i två piloter där olika delar prövats och att en samlad värdering av lärosätenas samverkan inte har gjorts
vissa delar av modellen endast har använts för utvärdering av en begränsad
del av respektive lärosätes samverkan
alla lärosäten inte har deltagit i de båda piloterna där samverkansvärderingens olika delar prövats
i piloterna gjordes en mycket enkel viktning av utfallet i utvärderingen i
förhållande till lärosätenas storlek. För användning i samband med resursfördelning måste principer utarbetas för viktning i förhållande till storlek.

Modellen baseras på följande grundläggande principer:




Den ska stödja lärosätenas egna kvalitets- och verksamhetsutveckling.
Den ska ta hänsyn till att samverkan kan bidra till olika resultat inom olika
vetenskapsområden.
Den ska ta hänsyn till olikheter i olika lärosätens roller och förutsättningar.
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Den ska tillämpas i form av en samlad bedömning av en kvalificerad
expertpanel med internationell expertis.

Modellens utvärderingsprocess har följande utformning:
1) Bakgrundsinformation om respektive lärosätes profil, kontext och förutsättningar, baserad på lärosätenas beskrivningar och officiell statistik.
2) Självvärdering av respektive lärosätes strategier för och implementering
av samverkan samt aktiviteter och resultat av samverkan.
3) Samverkanspartsvärdering av om och hur samverkansaktiviteter bidrar
till värdeskapande resultat hos samverkansparter.
4) Expertpanelsutvärdering - samlad bedömning av, självvärdering och
samverkanspartsvärdering.
Vid användning av denna modell för framtida resursfördelning bör intervjuer med
lärosätesrepresentanter inkluderas i expertpanelsutvärderingen. Detta gjordes
p.g.a. resursskäl bara i den avslutande piloten, Pilot 2.
Expertpanelsutvärderingen tar hänsyn till lärosätenas olika roller och förutsättningar baserad på bakgrundsinformationen om lärosätenas profil, kontext och förutsättningar. Expertpanelens utvärdering sammanfattas i en kvantitativ värdering
med hjälp av en värderingsskala. En tregradig skala användes i utvecklingsarbetet.
Denna kvantitativa värdering kan, i kombination med en viktning i förhållande till
lärosätesstorlek, användas för fördelning av medel i en resursfördelningsprocess. I
de piloter som genomfördes inom ramen för detta uppdrag användes, som
påpekats ovan, en alltför förenklad viktning i förhållande till lärosätesstorlek för
att användas i en resursfördelningsprocess.
Modellen och processerna kopplade till dess användning kan och behöver kontinuerligt vidareutvecklas. Ett sådant vidareutvecklingsarbete bör ske i en interaktiv
dialog med huvudmannen för lärosätena, lärosätena och med samverkansparter i
omgivande samhälle. Några viktiga områden för vidareutveckling är:





Resursfördelning baserat på modellen behöver ta tydlig hänsyn till olikheter ifråga om lärosätenas storlek.
Hur utvärderingen på bästa sätt ska ta hänsyn till övriga olikheter i lärosätenas roller och förutsättningar, så att den möjliggör profileringar.
Hur ofta en utvärdering bör genomföras för att ge bästa möjliga underlag
för användning för resursfördelning med minsta möjliga belastning.
Hur utvärderingen av processer och arbetssätt för samverkan kan göras
samlat och i ett sammanhang med övrig utvärdering av lärosätena.
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Hur samverkanspartsvärdering ska göras på bästa sätt för att nå hög kvalitet i värderingen av lärosätenas strategier och aktiviteter.
Hur utvärderingen, i samspel med övriga utvärderingsparametrar, blir förutsägbart och ger förutsättningar för strategiutveckling och planering.
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Bilagor
Bilaga 1

Sammanställning över dialogmöten, seminarier, workshops och
konferenser inom uppdraget

Bilaga 2

Vinnova rapport (VR 2016:09) Evaluating the Role of HEIs´
Interaction with Surrounding Society

Bilaga 3

Förslag på modell för värdering av samverkan

Bilaga 4

Inbjudan för deltagande pilot1 (utlysningstext)

Bilaga 5

Protokoll bedömningsmöte pilot 1

Bilaga 6

Medelsfördelning pilot1

Bilaga 7

Vinnovas pressrelease Pilot 17
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Inbjudan för deltagande pilot 2 (utlysningstext)
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Protokoll bedömningsmöte pilot 2
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Medelsfördelning pilot 2
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Vinnovas pressrelease pilot 2

