
Summering från K3-programkonferens 
 

Utfall – förslag på actions  
Sammantaget noteras följande actions från diskussionerna 8 maj: 

1. Presentationer och slutsatser från diskussioner sammanställs och delas med deltagare. 

2. Behov av fortsatta diskussioner, gärna i workshop-format, kring flera teman; 

a. Etik i samverkan – utveckla en guideline 

b. Begrepp – behövs fördjupade diskussioner kring centrala begrepp. 

c. Kvalitet – fortsatt diskussion kvalitetssäkringssystem och hur de olika K3-projekten hänger 

ihop avseende kvalitetssäkring. 

d. Kunskapsspridning - primärt inom lärosäten men också utanför. Klustra projekten i färre 

grupper för gemensamma kunskapsspridningsaktiviteter. Behövs antagligen en workshop 

för att ta fram såväl bra kluster som format. Olika grupper av projekt har delvis olika 

målgrupper. 

e. Workshop om kommunikation till beslutsfattare 

f. Externa aktörer och referensgrupper – involvera dem i dialog om projekten.  

g. Vår yta mot omgivande samhälle – kommunikation till men även om våra partners. Behövs 

medvetenhet men kanske också ett kommunikationspaket?  

K3k-projektet organiserar gärna workshops i dialog med de involverade projekten. Förslag på plan och 

prioriteringsordning diskuteras med projektledarna.  

K3k tar fram en plan för stakeholder dialog. Klar före midsommar. 

Nedan följer en övergripande genomgång av dagens diskussioner utifrån vilka ovanstående 

uppföljningsaktiviteter identifierades. 

Parallell gruppdiskussioner på tema 

Etik 

Frågeställning En metodik för att underlätta etiska aspekter av samverkan - Hur kan vi säkerställa 
att etiska bedömningar alltid ingår när en samverkansinsats övervägs?  

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

Begrepp 

Frågeställning Samverkan - vad lägger vi in i begreppet och hur skrivs det fram och används vid 
meritering? Vi reflekterar över hur samverkan och samverkansuppgiften definieras 
och används.  

Utfall Uppmaning att vara aktiva med inspel till Samsyn och rekommendation om en 
endagsworkshop i höst för diskussion kring centrala begrepp. 

Kvalitet 

Frågeställning Hur bygger vi ett robust integrerat kvalitetssystem för ett lärosätes kompletta 
uppdrag? 



Utfall Arrangera en fördjupande workshop om hur kvalitetsprojekten kan samordnas. 

 

Slutproduktsdiskussion 
De frågor som diskuterades under eftermiddagen var: 

1. Vad är det vi tar fram i våra projekt?  

2. Vad ska hända med våra resultat den 1 januari 20211? 

3. Hur kan vi gemensamt säkerställa att det händer? 

Totalt var det 8 grupper med ungefär 7 personer i varje. I varje grupp fanns en samtalsledare som sökte 

summera diskussionerna och återrapportera slutsatserna. Nedan lyfts några huvudsakliga teman för 

respektive fråga fram baserat på återrapporteringen som genomfördes med hjälp av mentimeter. Fokus 

kommer att ligga på fråga 2 och 3 eftersom dessa frågor är viktigast ur uppföljningssynpunkt.  

1. Vad är det vi tar fram i våra projekt?  

Överlag tar projekten fram modeller, metodiker, verktyg, processer och rekommendationer. Konkret 

kan det bland annat innebära rutiner, definitioner, riktlinjer, beslutsunderlag, checklistor, 

utbildningsprogram, manualer eller handböcker och arbetssätt. Utöver att tillämpas ändamålsenligt och 

efter förutsättningar på alla lärosäten så kan projekten sammantaget fungera kunskapsbyggande och 

synliggörande av samverkan. Projektens resultat kommer därmed ha både specifika och generella 

funktioner. 

2. Vad ska hända med våra resultat den 1 januari 2021? 

Ett syfte är att de möjligheter som K3-projekten skapar, alltså modeller och arbetssätt, kan 

implementeras och börja användas vid lärosäten. Detta ger en synlighet som i sin tur kan öka intresse 

och därigenom ge ytterligare användning. Detta bör ske hela vägen från organisationen till den enskilda 

forskaren och läraren.  

För att det ska ske finns vissa förutsättningar. Bland annat framhålls tid, utrymme och resurser för varje 

lärosäten. Knutet till detta framhålls vikten av förankring och involvering. Därtill behövs ett löpande 

lärande om dessa frågor på respektive lärosäte. Projekten och resultaten måste förankras i 

ledningsfunktioner vilket ökar den organisatoriska förmågan. Det är även viktigt att projekten inte 

stannar på Samverkansavdelningar eller motsvarande utan att kärnverksamheten involveras och 

engageras redan nu. Med fördel bör involveringen inte stanna vid ”eldsjälar” i dessa frågor utan få bred 

spridning. Samtidigt har ”samverkansambassadörer” en central roll att fylla i denna process.  

Därtill kan K3-projekten ge ett bra underlag till påverkansarbete. Exempel som lyftes fram var 

kommande forskningsproposition, avrapportering i myndighetsdialogen med regeringen och finansiärer. 

Förutsättningen för att resultaten av K3-projekten ska kunna användas i dessa processer och syften är i 

sin tur att resultaten tillgängliggörs på ett ändamålsenligt sätt. Alla ska transparent kunna ta del av alla 

projekt öppet och genomsyrat av hög kvalitet. Innehållet bör vara målgruppsanpassat – så att materialet 

                                                           
1 Ungefärligt projektslut för de flesta av projekten.  



är användbart från stat till student. Resultat kan också samordnas baserat på olika intressenter för att ta 

fram målgruppsanpassade gemensamma K3-budskap och liknande.  

Det finns skäl till fortsatta erfarenhetsutbyten och ett fortsatt gemensamt lärande med utgångspunkt i 

K3-projekten, alltså ett fortsatt K3-nätverk. En möjlighet skulle också vara ett att skapa ett program för 

att testa och implementera resultat från K3.  

3. Hur kan vi gemensamt säkerställa att det händer? 

Behov av att involvera kärnverksamheten, ledning och nyckelpersoner från respektive lärosäte så snart 

som möjligt i K3-projekten. Även viktigt med målgruppsanpassning och att arbeta behovsdrivet. 

Slutligen kan involvering också belysa vikten av att ta in perspektiv utanför lärosätena för att säkerställa 

relevansen. 

Möjligt att skapa en gemensam digital plattform som leverans för samtliga projekt och som även kan 

utgöra ett avstamp för vidare arbete. Det är möjligt att klustra eller gruppera olika projekt kring tematik 

och budskap. Detta blir en möjlighet till utbyte och diskussion om resultat innan projektslut och att 

presentera målgruppsanpassade resultat och budskap med en samlad röst. 

K3 som nätverk utgör vidare en intressant utgångspunkt för lärande och utbyte. Delvis finns en poäng i 

att dela goda och mindre goda exempel. Delvis blir erfarenhetsutbytet en utgångspunkt för att generera 

inspel till finansiärer, forskningsråd, regering och andra intressenter. Ett exempel som uttryckligen lyftes 

fram var möjligheten att samla remissvar på kapitel 7 från alla aktörer, och se över hur K3 kan bidra 

utifrån de förslag och utmaningar som lyfts fram. 

En dialog med och krav på uppföljning från Vinnova som finansiär av K3-projekten behövs också för att 

lyfta de frågor som behandlas i projekten. Frågorna knyter också an till flera departement. En relaterad 

fråga är vem som kan vara huvudman för resultaten.  

Därtill kan en form av K3-ambassadörer behövas. Främst en gränsgångare som kan förmedla intressen 

och helhetsperspektiv från K3 i olika sammanhang och även hämta in kunskap och erfarenheter till 

projekten. Dessa ambassadörer kommer dock också kunna ha en viktig roll efter projektslut för 

möjliggöra ett levande resultat från projekten. 

Avslutningsvis, både för projekten och till namnet, bör det genomföras en avslutningskonferens och 

andra koordinerade avslutningsaktiviteter.  

Efterföljande panelsamtal 

I panelsamtalet lyftes värdet av det samlade greppet om K3-projektfamiljen fram liksom vikten av att 

fortsätta bygga på kunskapsbyggandet även efter projekttidens slut. Att kvalitet i samverkan och 

nyttiggörande är mindre välutbyggt än forskning och utbildning betonades framfördes också och att det 

därför är viktigt att den utveckling som sker genom K3-projekten behöver bli känt av 

universitetsledningar.  

K3k för SUHFs expertgrupp: kort refererat från EKW 
På begäran presenterade jag var K3-projekten, som helhet, befinner sig. Se bifoga presentation. I 

korthet, jag lyfte fram att det finns många gemensamma frågeställningar mellan projekten och att vi nu 

sedan i mars haft möten för att diskutera dem. Jag betonade behoven/önskemålen att kunna sprida 



lärdomar och erfarenheter till alla lärosäten och att kunna nå universitetsledningar för i synnerhet de 

projekt som har en lednings-och/eller systemnivå (primärt kvalitetssäkrande fokus). Expertgruppen 

visade stort intresse och har bett mig återkomma med en prioriteringslista med klustrade projekt för 

fortsatt information och diskussion med expertgruppen. Så i höst tror jag vi kan räkna med fler möten 

med expertgruppen för samverkan. SAMSYN presenterades också, av Charlotte Rossland, liksom IMP (av 

Fredrik Hörstedt).  

 

 

 


