
Lärosätenas
samverkan med 
det omgivande 

samhället 
– utgångspunkter och principer

SUHF:s expertgrupp för samverkan

December 2018
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Expertgruppens ställningstagande: Av redan formulerade ställnings-

taganden följer att uppföljning och kvalitetsvärdering bör omfatta arbetet 

med samverkansuppgiften som helhet och dess resultat. Vad gäller resulta-

ten bör de utvärderas utifrån tre aspekter: partnernytta (i form av verksam-

hetsförbättringar), lärosätesnytta (dvs effekter/nytta inom forskningen och 

utbildningen), respektive samhällsnytta (genomslag och effekter i samhäl-

let i stort). Att korrekt fastställa dessa värden är förknippat med betydande 

metodmässiga utmaningar. Vid jämförelse av prestation och kvalitet i sam-

verkansarbetet inom eller mellan lärosäten är det avgörande att jämförelsen 

görs ämnesanpassat (jämför fältnormalisering vid bibliometriska analyser) 

så att det verkligen är prestation och kvalitet i samverkan och inte är ämnes-

sammansättning som slår igenom. Vad avser kvaliteten på stödenheters 

arbete med strukturella förutsättningar för samverkan kan processutvärde-

ringar genomföras. Sådana bör dock inte i sig ligga till grund för ekonomiska 

incitament (se vidare nedan).

3.6 Etik och integritet

Lärosätenas unika betydelse kan beskrivas i termer av att vara samhällets intel-

lektuella motor och kritiska spegel. Det förutsätter forskning och utbildning av 

hög kvalitet, där det fria sökandet efter ny kunskap står i centrum. För att kunna 

nå dessa mål krävs också att lärosätena har en stark och självständig ställning i 

samhället. 

Universitetens Magna Charta anger som sin första grundläggande princip att 

universitetet är en autonom institution i samhället: ”För att tillgodose omvärldens 

behov måste universitetens forskning och undervisning vara moraliskt och intel-

lektuellt oberoende av alla politiska, ideologiska och ekonomiska maktgruppe-

ringar.” För att inte kollidera med sådana krav måste samverkan karakteriseras av 

ömsesidighet, öppenhet och delaktighet med bibehållen integritet för inblandade 

parter. De generella krav som gäller avseende god forskningssed och etik måste 

självklart gälla även för gemensamma samverkansprojekt. Konkret kommer dessa 

överväganden in när det gäller frågor om vem ett lärosäte önskar samverka med, 

hur samverkan organiseras och hur resultaten av samverkan kan och får utnyttjas.

Bredare ramen
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”Samhällets intellektuella motor och kritiska spegel”

”Autonom institution i samhället, oberoende av alla politiska, 
ideologiska och ekonomiska maktgrupperingar.”

”Ömsesidighet”
”Öppenhet”
”Delaktighet”
”Integritet för inblandade parter”

”Vem ett lärosäte önskar samverka med,
hur samverkan organiseras,
hur resultaten av samverkan kan och får utnyttjas.”

Bredare ramen



Andra grundprinciper:
• HoU är finansierad av offentligt medel i Sverige
• Forskare får inte ha en politisk agenda
• Universiteten har ansvar att vara en inkluderande institution. 

Vi behöver utveckla en ”Samverkansetik” som är nånstans mellan 
forskningsetik och affärsetik.
• HoU sociala ansvar åtgärder
• Roll av HoU för UN Agendan Globala Målen 2030.

Bredare ramen



16  Lärosätenas samverkan med det omgivande samhället 

Expertgruppens ställningstagande: Eftersom både samverkan och nyt-

tiggörande oupplösligt är knutna till forskningens och utbildningens kvalitet, 

får kortsiktiga samverkansinsatser och därtill knutna belöningar aldrig till-

låtas kompromettera forskningens och utbildningens integritet och därmed 

deras långsiktiga förutsättningar. Etiska bedömningar bör alltid ingå när en 

samverkansinsats övervägs. En förutsättning för all samverkan är att akade-

miska kärnvärden respekteras.

3.7 Meritvärde och individuell belöning

Meritvärdet av samverkan kan definieras som det värde samverkanserfarenheter 

och samverkansskicklighet ges vid t ex anställning, befordran eller lönesättning 

inom lärosätena eller vid forskningsrådens bidragsbeslut. Om vi menar allvar med 

att samverkan med omgivande samhälle är en viktig uppgift för högskolan, och 

att god samverkan både tillför kvalitet till lärosätenas kärnverksamheter och bi-

drar till nyttiggörande i samhället, så måste samverkansmeriter värderas och be-

lönas i samband med anställning, befordran, lönesättning och liknande. 

Det som ligger närmast till hands inom högskolan är att utveckla kriterier för att 

värdera samverkansaktiviteter mellan akademi och partners utanför den akade-

miska sfären som kan bedömas stärka kvalitet och relevans i lärosätets utbildning 

och forskning. Sådan samverkansskicklighet bör alltid vägas in tillsammans med 

vetenskaplig, pedagogisk och annan skicklighet, men det måste kunna variera 

– mellan olika lärosäten, såväl som mellan olika typer av anställningar inom ett 

lärosäte – vilken relativ vikt samverkan tillmäts.    

Det blir då en del av lärosätenas profilering och ett strategiskt ledningsinstru-

ment, samtidigt som det ger enskilda verksamheter hjälp vid rekryteringar för att 

uppnå en önskad gruppsammansättning. Användande av detta förfaringssätt 

medför högre krav på specificering av önskad profil i samband med rekrytering. 

Kvar står då frågan om hur man skall bedöma samverkansmeriter. I boken Sam-

verkansskicklighet föreslår författarna en meritportfölj för samverkan, motsva-

rande en meritportfölj för högskolepedagogisk meritering. Några av de kategorier 

som lyfts fram är förmedling av forskningsinformation, forsknings- och utveck-

lingsarbete, uppdragsforskning, populärvetenskaplig produktion, deltagande i 

råd, nämnder och nätverk, interaktiv forskning.
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”Etiska bedömningar bör alltid ingå när en 
samverkansinsats övervägs.” (SUHF)

Sessionens syfte : 
Hur säkerställer vi idag att etiska bedömningar alltid 

ingår när en samverkansinsats övervägs?



Syftet av sessionen

Hur säkerställer vi idag att etiska bedömningar alltid ingår när en 

samverkansinsats övervägs? 

• Att utbyta nuvarande tillvägagångsätterna för att säkerställa etiska 

samverkan mellan HoU och externa organisationer

• Att fortsätta diskussioner som började 20 mars 2019 med några K3 
projektledarna

• Dessutom ska vi överväga om det finns ett behov och intresse att skapa en 

särskild arbetsgrupp om etik – som skulle t.ex. kartlägga konkreta etiska 

frågeställningar som uppstår i K3 projekt och sammanställa hur K3 projekt 

bidra till att underlätta etiska samverkan.



Välj en grupp 

Vem kan/ska 
ett lärosäte 
samverka 

med?

Hur 
organiseras 
samverkan ?

Hur kan och 
får resultaten 
av samverkan 

utnyttjas?



Svenska försvaret som 
forskningspart och användare av 
resultaten. 

Forskare medlem i politiskt 
parti eller intresseorganisation.

Statsstödsregler – staten kan 
inte stödja ett enskilt bolag. 
Användning av skattemedel i 
allmänhet
Ideell organisation som har 
politisk agenda (är klimat en 
politisk agenda?)

Samverkansparter konkurrerar 
med varandra

Strategiska partnerskap

Avtal, IP rättigheter

Socialt ansvar

Transparens och öppenhet

T emot/ge gåvor eller boka 
lyxhotell för möten

Samverkansparter som 
finansierade eller medverkade i 
forskningen vägrar publicering 
av resultat 

Resultat av forskningssamverkan 
missbrukas.
Bisysslor 

Vem kan/ska ett 
lärosäte samverka 

med?

Hur organiseras 
samverkan ?

Hur kan och får 
resultaten av 

samverkan utnyttjas?



Vilka konkreta exempel av denna typ av etiska konflikter har ni erfarenhet 
av: hur hanterades dessa?

På vilka sätt är de relevanta för K3-projekten?

25 min gruppdiskussion

Vem kan/ska 
ett lärosäte 
samverka 

med?

Hur 
organiseras 
samverkan ?

Hur kan och 
får resultaten 
av samverkan 

utnyttjas?



4 slutsatser, förslag, praktiker/ grupp

till antingen projekten i stort
K3K-teamet
panelen i slutet av dagen

SUHF:s expertgrupp för samverkan samt KlossNet och eventuella 
medskick dit



Resultat av diskussioner



Generella reflektioner efter sessionen

SUHF: samverkan kan inte ske utan en etisk medvetenhet. Men kräver samverkan, som ju inte är en enda sak, 
särskilda medvetenheter som överskrider eller är annorlunda än konventionell forskningsetik etc.
Skapa en särskild arbetsgrupp om etik – som skulle t.ex. kartlägga konkreta etiska frågeställningar som uppstår i K3 
projekt och sammanställa hur K3 projekt bidra till att underlätta etiska samverkan.

Är etik för samverkan situationell i någon mening och något som måste skapas med de olika parterna i ett 
samverkansprojekt. Generisk kunskap.

Är etik i samverkan till för att skydda universiteten?

Maktbalans/obalans: epistemisk obalans.

Olika perspektiv: forskarnas, ledning, externa partners etc.

Pre-avtal etiken: allt som måste vara på plats innan ett avtal kan ingås och samverkan kan börja.

Vi behöver tala med våra samverkanspartners om etik. Alla organisationer har en värdegrund, medvetandegjord och 
nedskriven eller omedveten. Detta sker ju när avtal skrivs.
När vi talar om etik i samverkan är det nästan alltid universiteten som diskuterar, var är våra samverkanspartners?
Vem kan vi samarbeta med? Vem kan samarbeta med oss.



K3 projekt som var ”närvarande” i etik sessionen

SKÖN – kvalitetssäkringssystem 
Nya vägar – utbildningssamverkan mellan lärosäten och kommuner
IMP – kunskaptillgångar
UtvInd
Esaim - självständiga arbeten som ex-jobb inom musik och teknik
SamSyn
INSA
ARCS – kvalitet av medborgarforskning 
Omar
LUPP – utbildningssamverkan 
PAUS – personrörlighet
MerSam
SPETS – strategiska partnerskap 
MerUt
SAFIR – interna samverkansfinansering, stöd och incitament
MUSA – samverkansarenor
AGERA



Vilka konkreta exempel 
av denna typ av etiska 
konflikter har ni 
erfarenhet av? 

hur hanterades
dessa?

Vem kan/ska ett lärosäte samverka med?

På vilka sätt är de 
relevanta för K3-
projekten?



Hur organiseras samverkan?

Vilka konkreta exempel 
av denna typ av etiska 
konflikter har ni 
erfarenhet av? 

hur hanterades
dessa?

På vilka sätt är de 
relevanta för K3-
projekten?



Hur kan och får resultaten av samverkan utnyttjas?

Vilka konkreta 

exempel av denna 

typ av etiska 

konflikter har ni 

erfarenhet av? 

hur hanterades
dessa?

På vilka sätt är de 

relevanta för K3-
projekten?

Ex 1: Samverkanspart hindrar publicering av negativa/känsliga resultat

Var reglerat i avtalet men forskaren var så beroende av företagets resurser så gick man med på 

de kraven.

Ex 2: Exjobbare utvecklat app, som praktikföretaget ville använda utan att ersätta studenten

Lärosätet avrådde studenten, företaget fick inte appen.

Ex 3: Polisen hemligstämplade forskningsresultat som inte passade in. Doktoranden anställdes hos Polisen 

och resultaten med henne.

Reflektioner:
”Etisk riskanalys” – hur kan mina resultat komma att användas i första/andra/tredje led?

Ska lärosätena ägna sig åt kommersiell verksamhet? Producera appar/tjänster/material?

Hur ser jag till att mina resultat (av skattefinansierad forskning) når de rätta avnämarna?

Utvärderingar ger legitimitet åt verksamhet – kommunal, statlig, etc. Forskningskommunikation blir viktig. 

Kan vara oetiskt att skydda innovationer med patent – mediciner, andra hjälpmedel som gynnar 

medborgarna.

Var uppmärksam på maktbalansen.

Slutsats 1: Genomarbetade avtal är värt tiden – förebygger konflikter senare. 

Slutsats 2: Stödfunktionen har en viktig roll i att hjälpa forskare o lärare att navigera mellan relevanta lagar 

o regler respektive etiska överväganden. Se stödfunktionen som en  kunskaps- och erfarenhetsbank.

Slutsats 3: Lärosätena bör reflektera över sitt eget etos, när de resultat och innovationer som tas fram kan 

antas överensstämma med detta etos (transparens, kritisk kunskap,  utbildning) och när det inte gör det.

Övrigt: en expertgrupp för etik i samverkan vore önskvärt



Utfall

Arrangera en särskild workshop om etik i samverkan i höst 
och ambition ta fram en riktlinjer.

Kontakt person: 

Cécile Marsille cecile.marsille@gu.se

mailto:cecile.marsille@gu.se

