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Vad pratar vi om när vi pratar om 
samverkan?

…och är vi säkra på att motparten pratar om samma sak?

Ordmoln: Axel Pettersson OwnWork CC BY



”Det blev väldigt tydligt i vår undersökning att mycket av svårigheterna 
med samarbete grundar sig på bristande kommunikation. Aktörerna 
förstår inte varandras yrkesspråk eller har olika förväntningar på vad 
projektet ska leda till.” 

Forskare, Högskolan Dalarna



Samsyn-projektets uppdrag (2018-2020)

Ta fram en samlad och vägledande 
nomenklatur för högskolesamverkan:

• Samla upp samverkansbegrepp 

• Definiera och sätta i sammanhang samt identifiera engelsk motsvarighet 

• Med stark förankring inom både U/H-sektorn och hos våra intressenter och 
samverkansparter 

• Följa upp med stödjande informations- och utbildningsinsatser (i samråd)

I projektet deltar Stockholms universitet (PL), Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Gävle, Linköpings universitet, 

Malmö universitet, Örebro universitet och Wikimedia Sverige. Det finansieras av Vinnova och medverkande parter.



Principer bakom arbetet med Samsynwiki

• Samsynwiki ska visa vad universitets och högskolors samverkan kan vara och 
fokusera på de mer väsentliga samverkansbegreppen

— inte visa upp en ”korrekt” bild av all samverkan eller låta historieskrivningen ta över

• Samsynwikin ska tydligt identifiera begreppets koppling till universitets och 
högskolors samverkan 

• Samsynwiki kan ha begreppsartiklar som beskriver universitets- och 
högskolespecifika organisationsformer, men då ska kopplingen till samverkan 
tas upp tidigt i artikeln

Samsynwiki reflekterar språket som används i dagens högskolesamverkan 



/Namn Namn, Institution eller liknande

Resultat: Samsynwiki – välkommen in!

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


2020-11-23

Samsynwikin
innehåller ett 
hundratal begrepp
• Huvudord med kort beskrivning
• Exempel på tillämpningar
• Referenser och övriga länkar
• Engelsk motsvarighet



Vem är Samsynwiki tänkt för?

• Forskare – formulering av samhällsrelevans i ansökningar, artiklar, etc.

• Universitets- o fakultetsledningar – formuleringar i styrdokument

• Finansiärer – formulering av samhällspåverkan i utlysningar

• Samverkans- och innovationsstöd – stöd i att förklara begrepp och underlätta 
kommunikation med externa samverkansparter

• Samverkansparter – förståelse av egna och lärosätets tolkning av begrepp

• Kommunikatörer/skribenter – verktyg för kommunikation av samverkan i 
forskning och utbildning, internt och externt 

– För egen del som skribent
– För enklare hänvisning och förklaring av begrepp

Välkommen till samsynwiki.su.se för information, inspiration och kanske även provokation

– tveka inte att kontakta oss eller skapa ett eget konto och börja bidra till innehållet!

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


Tack! 
Kontakt: 
Petra Norling, projektledare, petra.norling@su.se
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Boka in kommande lunchwebinarier:

• 17 nov: Metoder, verktyg, slutsatser och rekommendationer och hur lärosäten och 
intressenter kan arbeta vidare med dessa. (Merut/Johan Blaus) 

• 18 nov: Utveckla lärosätets uppdragsutbildning: Modeller, arbetsmetoder och verktyg för 
kvalitetssäkrad uppdragsutbildning. (LUPP/Monika Hattinger) 

• 23 nov: Hur följer vi upp och utvecklar samverkan över tid? Indikatorer för intern 
uppföljning av samverkansaktiviteter/samverkansprocesser (UTVIND/Dan-Anders Lidholm) 

• 30 nov: Mobilitet för universitetslärare – vad bör man tänka på? Erfarenhet och metod för 
personrörlighet (PAUS/Johanna Tollbäck)

Tid för samtliga webinarier: 12.15 – 12.45
Zoomlänkar finns i K3-kalendariet – ingen anmälan behövs.

https://k3-projekten.se/kalendarium/

