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Samsyn

Samverkan synliggjord – begrepp för 
högskolesektorns samverkan 2018-2020

För en vägledande samverkansnomenklatur

Chalmers tekniska högskola Högskolan i Gävle Linköpings universitet
Malmö universitet Stockholms universitet (PL) Örebro universitet 
Wikimedia Sverige



Tillgängliggöra

Samverkanscheckar
Samverkansarenor
Utadjungering

Innovationssystem
Meritering
Expertroll
Samverkanskoordinator

Nyttiggöra

Tredje uppgiften

Kontraktsforskning
Uppdragsforskning

Kunskapstillgångar

SAMVERKAN
Samproduktion



UPPDRAG

Ta fram en samlad och vägledande nomenklatur för 

universitet och högskolors samverkan

– Identifiera samverkansbegrepp 

– Definiera och sätta in i sammanhang samt 
föreslå engelsk motsvarighet 

– Förankra inom både U/H-sektorn och hos våra 
intressenter och samverkansparter 

– Uppföljande informations- och utbildningsinsatser



Samsynwiki.su.se

https://samsynwiki.su.se/wiki/Huvudsida






K3-sammanhanget



Samsynwikins och projektens 
samverkansnomenklaturer

Samsynwikin

Centrala 
samverkan
s-begrepp



SKÖN

Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat 

nyttiggörande

Impact case studies: ”Metoden grundar sig i en beskrivning 

av de kunskapstillgångar som utvecklas vid lärosätena och 

framställer dess nyttiggörande och genomslag utanför 

akademin som ett effektmått på samverkan”



SUHF 2019: Gemensamt ramverk för lärosätenas 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning 

Samverkan

Lärosätena har ett systematiskt arbete för och följer upp sina insatser när 

det gäller att samverka med det omgivande samhället, informera om sin 

verksamhet och verka för att forskningsresultat tillkomna vid lärosätena

sprids och kommer till nytta.

External collaboration

The HEIs work systematically for collaboration with other actors in society, 

and follow up such activities. They also issue information about their 

research and education and work for research results obtained at the HEIs 

to be disseminated and put to good use.



Workshop



Gruppdiskussioner

Del 1. Samverkan

Samverkansuppgiften

Del 2. Genomslag (impact)

Nyttiggörande (utilisation; valorisation)

Värdeskapande (valorisation)

Obs! sv. Valorisation = att manipulera värdet på en vara så att det avviker från varans normala 

marknadsvärde. Valorisation kan åstadkommas genom avsiktlig utbudsbegränsning (förstörelse av 

varupartier, lagring etc.) eller genom lagstiftning, reglering och andra offentliga åtgärder. Vid rekordskördar 

har t.ex. stora mängder brasilianskt kaffe förstörts för att undvika prisdumpning. /NE/



There are no common definitions for 
knowledge exchange, valorisation, and impact

“There are no common definitions for knowledge exchange, 

valorisation, and impact. This is not just an issue of ́language ́, 

but also of approach. Practices and experiences differ between 

countries: some countries are  f́urther ́́ than other countries. 

The approach taken also depends on the national situation. 

These differences should be addressed somehow when thinking 

about a common approach in the networks.”

Knowledge Exchange and Valorisation Workshop

London, 9 July 2015

Arts & Humanities Research Council, AHRC



Samverkan/Samverkansuppgiften (30 min)

1. Utse en samtalsledare

2. Läs igenom definitionerna (10 min)

3. Skriv ned era personliga reflexioner (5 min)

4. Gruppdiskussion (10 min)

5. Sammanfattande kommentar – gemensamt eller enskilt 

(5 min) 



Genomslag/Nyttiggörande/Värdeskapande –
(50 min)

1. Läs igenom definitionerna och googla gärna begreppen 

(15 min) 

2. Översätt exempelmeningarna enskilt (5 min)

3. Gruppdiskussion och illustration: Hur förhåller sig 

begreppen till varandra? Behöver vi alla tre? (20 min)

4. Enas om bästa översättning (5 min)

5. Skriv en motiverande/sammanfattande kommentar –

gemensamt eller enskilt (5 min)



Fråga

● Hur bör begreppen impact/genomslag, nyttiggörande och 

värdeskapande definieras, och hur förhåller de sig till 

varandra?

Synpunkter på definitionerna av begreppen samverkan och 

samverkansuppgiften tas in skriftligt.



För att komma igång - översätt till svenska:

When to measure impact? How to valorise knowledge? How to 

measure “non-economic” impact? 

Please state how your organisation defines Knowledge Exchange 

and/or Valorisation /or any other terminology you use/.

Frågor hämtade från:

Knowledge Exchange and Valorisation Workshop

London, 9 July 2015

Arts & Humanities Research Council, AHRC



Genomslag

”Begreppet genomslag avser ett lärosätes effekter utanför 

akademin: det är verkan av lärosätets hela verksamhet 

utanför akademin som i olika sammanhang påverkar 

samhället genom att resultatet av forskningen tillämpas och 

ger upphov till olika sociala, ekonomiska, miljömässiga eller 

kulturella effekter.”

Samsynwiki



Nyttiggörande

”Nyttiggörande är ett samlat begrepp för aktiviteter som 

genomförs för att forskningsresultat och annan kunskap 

som finns på ett lärosäte, ska komma samhället till gagn. 

Det innebär processen att tillgängliggöra forskningsbaserad 

kunskap och kompetenser som finns och utvecklas vid ett 

lärosäte.”

Samsynwiki



Valorisation - värdeskapande; nyttiggörande

“Valorisation is the process of creating value from 

knowledge by making knowledge suitable and/or available 

for economic and/or societal use and translating that 

knowledge into competitive* products, services, processes 

and entrepreneurial activity. “

Rathenau Institute


