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Remissvar: Metoder och kriterier för bedömning av 

prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan 

med omgivande samhälle 

 
Tekniska fakulteten har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag som 
Vinnova fick i uppdrag att ta fram i samband med den förra forsknings- och 
innovationspropositionen. Metoden baseras på en process med fyra komponenter: 
Bakgrundsinformation, Självvärdering Samverkanspartsvärdering och 
Expertpanelsutvärdering. Ryggraden i förslaget grundar sig på två piloter som 
genomförts under 2015 och 2016 men som inte fullt ut testat hela modellen. 
 
Allmänt vill vi framföra att UoH har två huvuduppgifter: utbildning och forskning. 
Vi menar att ingen av dessa båda uppdrag kan bedrivas med godtagbar kvalitet utan 
samverkan med samhället i övrigt. Både utbildningen och forskningen kräver att: 
 

 UoH inhämtar information om vilka behov samhället har av relevanta 
kunskaper och förmågor både för att utforma sina utbildningar och för att 
beforska relevanta frågeställningar; 
 

 UoH förmår sprida sina kunskapstillgångar i form av ny forskningsbaserad 
kunskap, produkter, processer och tjänster men, framför allt i välutbildade 
individer med relevanta kunskaper och förmågor. 

Ovanstående förhållande talar sammantaget för att samverkan och utvärdering av 
samverkan egentligen borde göras i något av sammanhangen utbildning och/eller 
forskning – inte i ett eget sammanhang. Ambitionen till detta uttrycks förvisso i 
rapporten men förslaget är inte samordnat med till exempel UKÄ:s nya 
kvalitetssäkringssystem för utbildning och det finns i dagsläget inget uttalat förslag 
eller en idé om hur forskningskvalitet inklusive samverkan ska utvärderas. 
 
Vi vill även poängtera att forskning och utbildningen inte enbart kan befinna sig i 
skärningspunkten mellan akademi och övriga samhället. För att akademin ska 
kunna bidra i detta gränsland fordras att det även bedrivs forskning som inte 
primärt syftar till nyttiggörande utanför akademin utan syftar till att bygga den 
kunskapsgrund på vilken mer tillämpad forskning och utbildning kan formas, jmf. 
Technology Readiness Level (TRL). UoH behöver med andra ord ha en diversifierad 
verksamhet som inte kan bedömas utifrån måttstocken ”ju mer samverkan desto 
bättre”. 
 
Som uppdraget och förslaget är formulerat är det svårt att vare sig tillstyrka eller 
avstyrka slutrapportens förslag; vi uppfattar förslaget som alltför otydligt. Den 
föreslagna metoden och kriterierna ter sig i-och-för-sig rimliga eller i varje fall 
rimliga som utgångspunkt. De ger incitament för samverkan, de speglar och 
synliggör en del av allt det samverkansarbete som bedrivs på ett lärosäte, de kan 
bidra till inspiration och metoden kan implementeras utan att ta orimliga resurser i 
anspråk. Däremot lämnas flera centrala aspekter kring framför allt resursfördelning 
obesvarade eller beskrivs som utvecklingsområden. Bland obesvarade frågor märks 
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framför allt följande: 
 

 Hur ofta ska (eller kan?) utvärderingarna göras? Den föreslagna metoden 
förefaller rimlig för en enstaka utvärdering, men samverkansaktiviteter är 
nästan alltid långsiktiga och man kan inte förvänta sig resultat genom 
momentana insatser; långsiktiga relationer och aktiviteter är troligen att 

föredra. Resultat av samverkan visar sig dessutom ofta långt senare. Det går 
inte att ur piloterna eller slutrapporten dra några slutsatser om med vilken 
periodicitet ett lärosäte förväntas förnya sina huvudsakliga 

samverkansaktiviteter och, som konsekvens av det, med vilken periodicitet 
utvärderingar bör genomföras.  
 

 Om den förslagna metoden ska användas för resursfördelning är det inte 

tillräckligt att studera strategier samt prestation och kvaliteten i ett urval av 
samverkansaktiviteter. Metoden tar idag inte hänsyn till verksamhetens 
omfattning vilket måste inkorporeras i ett resursfördelningssystem. Om 
man, som i piloterna, inte fullt ut tar hänsyn till omfattningen av 

samverkansaktiviteter, direkt eller genom att till exempel omfördela 
resurser i relation till lärosätens storlek eller något annat volymmått, 
kommer den föreslagna metoden primärt leda till en omfördelning från 

stora till små lärosäten; något som rimligen inte kan vara intentionen med 
förslaget. 
 

 I slutrapporten görs en poäng av att lärosätens olika särdrag och roller ska 
tas hänsyn till. Detta är naturligtvis en god intention i teorin och är lätt att 

påstå, men det saknas en beskrivning av vad olika särdrag kan bestå i och, 
framför allt, på vilket sätt olika särdrag kan tänkas påverka bedömningen av 

prestation och kvalitet i samverkansarbetet. Det skulle behöva utarbetas 

tydligare kriterier för att inte riskera godtycke. 
 

 Som påpekas inledningsvis skulle vi vilja se att samverkan utvärderas inom 
ramen för utvärdering av utbildning respektive forskning; inte att det är 

samverkan som utvärderas utifrån utbildnings- respektive 
forskningsperspektiv. Att göra på det förra sättet innebär inte att inte delar 
av den föreslagna processen kan utnyttjas men skulle främja en mer 
diversifierad syn på lärosätenas primära uppdrag där samverkan är en 
nödvändig komponent men där även andra perspektiv måste ingå. 
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