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Förord

”Samverkan handlar om kommunikation, kommunikation och åter 
kommunikation.” Så sa en av de som har medverkat till denna 
publikation. Det ligger sanning i att kommunikation är ett måste,  
såväl inom ett lärosäte som inom ett partnerskap. Samtidigt är 
samverkan inom strategiska partnerskap mer än kommunikation.  
Det är även struktur, strategi och problemlösning.

Vi som arbetar med strategiska partnerskap behöver vara goda 
kommunikatörer, men även samordnare, konfliktlösare, terapeuter, 
pedagoger, brandsläckare, intermediärer, till och med visionärer.  
Att det är en roll som kräver flera kompetenser har blivit tydligare  
ju mer vi har träffats, diskuterat, stött och blött samverkan i alla  
dess aspekter och dimensioner.

 
Erfarenhetsutbytet har lett till igenkänning och en gemensam  
identitet. Nu står det klart att det som har växt fram är ett nätverk  
av medarbetare med ansvar för strategiska partnerskap. Utbytets 
största värde, våra gemensamma erfarenheter och arbetssätt, finns 
samlade i denna handledning. 

Vi i projektledningen vill tacka alla medverkande. Er öppenhet och  
er generositet med kunskaper och uppfattningar har varit fantastisk!  
Utan er hade vi inte haft några lärdomar att sammanställa.

Vi hoppas att du som läsare kan få nytta av Handledningen. Att du 
hittar inspiration, stöd, idéer och verktyg som kan hjälpa dig vidare  
i din yrkesroll. 

Lycka till! Du är en viktig del av samverkan mellan akademin och det 
omgivande samhället!

Åsa Rydell Blom, projektledare  
Hjalmar Eriksson, redaktör 
å projektledningens vägnar.
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Inledning

Handledningen har kommit till i ett samarbete mellan 
16 lärosäten1, för att ge en erfarenhetsbaserad grund till 
arbetet med strategiska partnerskap. I det här samman-
hanget syftar “strategiska partnerskap” på samarbeten 
mellan lärosäten och organisationer utanför universi-
tets- och högskolesektorn (se definitionen i kapitel 2 
Om strategiska partnerskap). I texten kallas universi-
tets- och högskolesektorn för “akademin” och övriga 
samhällssektorer för “det omgivande samhället”.

Handledningen riktar sig till personal som arbetar med 
att förvalta och utveckla strategiska partnerskap vid ett 
lärosäte. Målgrupperna är samordnare för strategiska 
partnerskap, lärosätesledningar och akademiska ledare 
med ett övergripande ansvar för strategiska partner-
skap. Med samordnare avses en medarbetare, vanligen 
i verksamhetsstödet, som ansvarar för förvaltningen av 
ett partnerskap. Det är en vanligt förekommande roll, 
som även kan benämnas koordinator.

Lärosätena i samarbetet har bidragit till texten utifrån 
egen praktisk erfarenhet. Från flera av dem har författar-
grupper skrivit underlag som en redaktör bearbetat till 
en helhet. Gemensamma erfarenheter och referenser  
har utkristalliserat sig efter hand, i samspelet mellan 
lärosätenas interna utvecklingsarbete och delningen  
av erfarenheter sinsemellan.  

I texten finns exempel och tips insprängda, i särskilt 
markerade textrutor. Exemplen är konkreta erfaren- 
heter från lärosäten med strategiska partnerskap och 
använder lärosätenas egna ordval. Tipsen är rekom- 
mendationer baserade på medförfattarnas praktiska 
erfarenhet av framgångsfaktorer och fallgropar i  
strategiska partnerskap.

Handledningen är indelad i kapitel. Kapitel 2, Om  
strategiska partnerskap, ger en mer ingående introduk-
tion. Kapitel 3, Det strategiska partnerskapets faser, 
redogör för aktiviteter och processer i ett partnerskaps 
olika skeden. I kapitel 4, Verktygslåda, presenteras 
praktiska verktyg för ett systematiskt arbete med  
strategiska partnerskap. Handledningen avslutas med  
ett efterord, vidare läsning och bilagor. 

Sammanfattning: Inledning

• Handledningen är skriven med utgångs- 
punkt i ett lärosätes perspektiv och riktar sig 
till samordnare för strategiska partnerskap, 
till lärosätesledningar och till akademiska 
ledare.

• Texten bygger på beprövad erfarenhet  
och referensmaterial från 16 lärosäten.

6

1.
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1) Under ledning av Linnéuniversitetet och med finansiering från Vinnova deltog Blekinge tekniska högskola, Chalmers tekniska hög-
skola, Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Kristianstad, Karolinska Institutet, Karlstads universitet,  
Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Sophiahemmet högskola, Stockholms 
universitet, Södertörns högskola och Umeå universitet.
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2.

Ett strategiskt partnerskap är en långsiktig och omfat-
tande relation mellan ett lärosäte och en organisation  
i det omgivande samhället, en form av samverkan som  
blir allt vanligare. Detta kan ses som en del av en gemen- 
sam utveckling där både akademin och aktörer i det om- 
givande samhället försöker att möta interna och externa 
behov av, och förväntningar på, systematik och struktur 
för samverkan mellan olika samhällssektorer. 

Lärosätenas engagemang i strategiska partnerskap har 
sin utgångspunkt i akademins uppgift att, enligt hög- 
skolelagen 1 kap 2 §, “samverka med det omgivande 
samhället och informera om sin verksamhet samt verka 
för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan  
kommer till nytta.” 

Samverkan och samhällspåverkan betonades ytterligare  
i 2016 års forskningsproposition2 och expertgruppen  
för samverkan vid Sveriges universitets- och högskole- 
förbund har konstaterat att akademisk frihet, integritet 
och öppenhet i kombination med “väl utvecklade rela-
tioner mellan lärosätena och andra aktörer i samhälle 
och näringsliv skapar … förutsättningar för samhällets  
långsiktiga kunskapsförsörjning”3.

Samverkan kan betraktas både som ett sätt att säkra 
samhällets långsiktiga kunskaps- och kompetensför- 
sörjning och en möjlig väg att lösa komplexa sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar. En väl  
utvecklad samverkan spänner över både samhälls- 
sektorer och ämnesgränser, eftersom aktuella samhälls- 
utmaningar inte kan lösas med insatser inom enskilda 
forskningsområden eller av enskilda branscher eller 
sektorer. Utmärkande för utmaningar inom till exem- 
pel miljö, energi, migration eller demokrati är att de 
kan vara internationella till sin karaktär och att få  
organisationer, om några, har kapacitet att leverera 
lösningar och resultat av egen kraft.  

Allt fler organisationer i det omgivande samhället väljer 
nu aktivt ut ett begränsat antal lärosäten som strategiska 
partners. Förväntade fördelar med detta är att det, över 
tid, utvecklas djupa och långsiktiga relationer som ger 
parterna förutsättningar att ytterligare utveckla samver-
kan och konkurrensfördelar.

9

2) “Regeringen   pekar   ut   följande   uppföljningsbara   delmål   för   tioårs-perioden: [...] Samverkan och samhällspåverkan ska öka.” 
Prop. 2016/17:50 s.20. 3) Sveriges universitets  och högskoleförbund (2019). Lärosätenas samverkan med det omgivande samhället – 
utgångspunkter och principer. AMO Tryck AB, Solna 2019.

Om strategiska 

partnerskap



Partnerskapslika strategiska samverkansavtal mellan 
akademin och omgivande samhälle i Sverige har även 
observerats i forskning7 och karaktäriserats på följande 
sätt, väl i linje med handledningens definition:

• Har betydande omfattning, det vill säga involverar 
flera fakulteter och omfattar olika frågeställningar 
och utmaningar.

• Är förväntat långsiktiga. 

• Involverar både utbildning och forskning.

• Fastställer former för samverkan på hög nivå 
mellan parterna.

• Har gemensam utvärdering av partnerskapet. 

• Fastställer resurser som respektive partner avsätter 
under avtalstiden. 

Akademins partner i det omgivande samhället kan över- 
gripande kategoriseras inom offentlig sektor, näringsliv 
och idéburen sektor. Lärosäten i Sverige har främst haft 
strategiska partnerskap med aktörer i de två första kate- 
gorierna, näringsliv och offentlig sektor.Flest strategiska 
partners återfinns inom näringslivet, huvudsakligen 
multinationella företag med stark närvaro i Sverige. 

Partnerskap med stora tillverkningsföretag kretsar 
ofta kring forskning och utveckling kring produkter 
eller tillverkning som bidrar till affärs- och verksam-
hetsutveckling. Många företag är intresserade av att få 
tillgång till innovationssystem runt lärosäten samt till 
ny kunskap och kompetensförsörjning. Det sistnämnda 
tenderar för övrigt att vara centralt för partner, oavsett 
sektor. 

Partnerskap med offentlig sektor är också vanliga, till 
exempel regioner och kommuner, och kretsar kring  
deras ansvarsområden inom den gemensamma väl-
färden. Sådana partnerskap syftar också ofta till att 
upprätthålla och utveckla goda, långsiktiga relationer 
för den lokala och regionala samhällsutvecklingen och 
dess attraktionskraft. 

När det gäller strategiska partnerskap med den idéburna 
sektorn finns det få, om några, exempel i en svensk  
kontext. Däremot finns flera exempel på strategisk sam- 
verkan mellan enskilda forskare eller forskargrupper  
och den idéburna sektorn. Det sker även i större partner- 
skap eller överenskommelser där flera idéburna aktörer, 
men även representanter för offentlig sektor, kan delta.

Bakgrund och definition  

av strategiska partnerskap

Strategisk samverkan och partnerskap med det om- 
givande samhället har behandlats tidigare. DARE- 
projektet, i samarbete mellan Luleå tekniska universitet 
och Umeå universitet, tog upp strategisk samverkan, 
vilket syftade på den samverkan som sker mellan både 
ledningar och verksamheter. I projektets rapport “Det 
samverkande universitetet”4 betonades vikten av både 
struktur och kultur för samverkan, för att mervärden 
med strategisk samverkan ska kunna förverkligas. 

KLOSS-projektet, med nio deltagande lärosäten,  
innefattade ett delprojekt om strategiska partnerskap5,  
som redogjorde för lärdomar från en handfull exempel.
KLOSS-projektets definition omfattade dock samver-
kan med andra akademiska institutioner. Inom engelsk-
språkig litteratur finns antologin “Strategic Industry- 
University Partnerships”6, om strategiska partnerskap 
mellan lärosäten och näringslivet, också den en samling 
av exempel på samarbeten med tillhörande, samman- 
fattande lärdomar. 

I och med den här publikationen tas frågan vidare  
genom en praktisk handledning till etablering, förvalt-
ning och utveckling av strategiska partnerskap. Defini-
tionen har också utvecklats och avgränsats, genom att 
bidragande lärosäten enats om följande minsta gemen-
samma nämnare för strategiska partnerskap:

“Ett strategiskt partnerskap är ett lärosätes- 
övergripande formaliserat samarbete med  
en partnerorganisation utanför akademin.  
Partnerskapet kännetecknas av ledningens 
engagemang och delaktighet, hos både läro- 
sätet och partnern. Partnerskapet bygger på 
ömsesidiga långsiktiga åtaganden, gemen-
samma mål och utmaningar samt omfattar 
en mångfald av samverkansformer och  
gemensamma aktiviteter. Genom partner- 
skapet genereras och tillförs ömsesidig nytta 
och värden som ingen part ensam kan uppnå.”

Denna definition är utgångspunkt för handledningen.

Förekomst av strategiska 

partnerskap i Sverige

Bland de lärosäten som bidragit till handledning-
en finns dels äldre och större universitet, dels nyare 
universitet och högskolor, dels några av Sveriges största 
specialiserade högskolor. Samtliga har någon form 
av samarbete som liknar ett strategiskt partnerskap. 
Detsamma gäller även många andra lärosäten i landet. 
Vissa lärosäten har samarbeten som kanske inte upp-
fyller alla delar av definitionen. Andra använder kanske 
inte just begreppet “strategiska partnerskap”. 

4) Development area research and entrepreneurship, DARE. (2013) Det samverkande universitetet. Fokus strategisk näringslivssam-
verkan. Projektrapport. 5) Schuber, J., Blaus, J., Dobers, P. och Karlsson, M. (u.å.) Strategiska partnerskap. Fullständig projektrapport, 
delprojekt 2C inom KLOSS. 6) Frølund, L. och Riedel, M. F. (red.) (2018) Strategic University Partnerships. Success-Factors from 
Innovative Companies. Amsterdam: Elsevier. 7) Brorström, A, Feldmann A, Kaulio, M (2019) Structured relations between higher 
education institutions and external organisations: opportunity or bureacratisation? Higher Education 78:575–591.
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NÄRINGSLIV OFFENTLIG SEKTOR IDÉBUREN SEKTOR

Industriföretag Statliga verk och myndigheter Folkrörelser

Läkemedelsföretag Regioner Trossamfund

Transportföretag Kommuner Ideella föreningar

IT-företag Offentliga bolag Bolag med begränsad vinstutdelning

Branschorganisationer Mellanstatliga organisationer Stiftelser

Exempel på typer av aktörer



• Akademins roll i samhället, och betydelse för 
samhällsutvecklingen, har uppmärksammats 
alltmer av politiska beslutsfattare och det är  
i detta sammanhang som strategiska partner- 
skap återfinns idag.

• Allt fler organisationer väljer att bygga lång-
siktiga relationer med ett fåtal lärosäten.

• Ett strategiskt partnerskap är ett långsiktigt, 
lärosätesövergripande samarbete med en 
partnerorganisation i det omgivande samhället. 

• Strategiska partnerskap finns bland alla typer 
av Sveriges lärosäten; vanligast är partnerskap 
med näringsliv eller offentlig sektor.

• Genom ett ömsesidigt utbyte kan strategiska 
partner bidra till varandras långsiktiga mål 
och varje lärosäte behöver bedöma vilka, av 
flera möjliga, mervärden ett partnerskap bör 
bidra med för att vara motiverat.

• Ett strategiskt partnerskap omfattar många 
relationer i olika delar av parternas organi-
sationer och behöver en ömsesidig struktur 
för att samverkan ska bli sammanhållen och 
strategisk.

• Förutom en gemensam struktur behöver  
parterna interna resurser som öronmärks  
för partnerskapet.

 

Sammanfattning: Om strategiska partnerskap

Struktur för samverkan inom  

ett strategiskt partnerskap

Ett strategiskt partnerskap omfattar många relationer 
och samverkansformer på olika nivåer, i olika delar av 
parternas organisationer. Så pass komplexa relationer 
behöver en egen, ömsesidig struktur för att samverkan 
ska bli sammanhållen och strategisk.

Olika lärosäten använder olika organisationsmodeller  
i olika partnerskap, men dessa har ofta följande gemen-
samma kännetecken:

• Ömsesidiga relationer och engagemang på mot-
svarande organisationsnivåer i vardera organisa-
tionen.

• Öronmärkta resurser med tillhörande uppdrag  
på samtliga organisationsnivåer.

• Interna stödstrukturer för att koordinera och 
främja utbyte inom partnerskapet.

Den gemensamma strukturen av ömsesidiga relationer 
kan delas upp i följande tre nivåer, med representanter 
för olika delar av parternas organisationer:

STYRANDE NIVÅ - Högsta ledningar 

SAMORDNANDE NIVÅ - Verksamhetsområden 
- Projektledningar 
- Samordnare 

OPERATIV NIVÅ - Verksamheter

Den styrande nivån är beslutsfattande för partner- 
skapet och utgörs vanligen av representanter från  
parternas högsta ledningar. Den samordnande nivån  
har som funktion att koordinera samverkan och  
främja synergier mellan olika gemensamma projekt  
och olika delar av parternas organisationer. På den 
samordnande nivån kan representanter från olika 
verksamhetsområden och projektledningar från sam- 
arbetsprojekt träffas. Vanligen har partnerna också 
varsin designerad samordnare som löpande sam- 
arbetar kring samordning av partnerskapet. Den  
operativa nivån utgörs av de konkreta samarbeten  
som finns mellan parternas olika verksamheter.  
Ett partnerskaps organisation behandlas utförligare  
i kapitel 3, Det strategiska partnerskapets faser.

Mervärden med 

strategiska partnerskap

Partnerskap är ett strategiskt verktyg för att uppfylla  
ett lärosätes uppdrag och driva utveckling. De kan 
också bidra till en bättre förståelse för omvärlden, 
förändring och trender. Strategiska partnerskap kan  
ses som ett av flera sätt att nå ett lärosätes strategiska  
mål i ömsesidigt utbyte med en central samarbetspart.  

I framgångsrika partnerskap lyckas lärosäte och part- 
ner enas om gemensamt angelägna frågeställningar 
och utmaningar samt jämbördigt dra ömsesidig nytta  
av samverkan.

De lärosäten som har bidragit till handledningen har 
identifierat ett antal värden som de får, och förväntar 
sig få, av strategiska partnerskap:

För att det ska vara motiverat att utveckla och under-
hålla bör ett partnerskap i slutändan ge dessa typer av 
mervärden till lärosätet. Samtidigt måste varje lärosäte 
avgöra hur mycket värde ett partnerskap ska bidra med 
inom en viss tidsperiod och hur det ska följas upp och 

utvärderas. Strategiska partnerskap är långsiktiga och 
komplexa och det kan ta tid att uppnå dessa mervärden, 
även om lärosätet har en passande partner.

KVALITET 
Driver och stöder kvalitet  
i forskning, utbildning och 
samverkan.

Exempel: ökad relevans  
i forskning, ökad arbetslivs- 
anknytning i utbildning,  
struktur och skalbarhet  
i samverkan.

INFLYTANDE 
Utgör en allians för att driva 
frågor i samhällsdebatt och 
mot beslutsfattare.

Exempel: uppmärksamma 
behov av särskilda satsningar, 
belysa samhällsutmaningar  
och möjliga lösningar.

RESURSER 
Ger direkt tillgång till resurser 
och förbättrade möjligheter till 
externfinansiering.

Exempel: finansiering av gemen- 
samma satsningar från part-
nern, tillgång till infrastruktur, 
starkare ansökningar om extern 
finansiering.

ANSEENDE 
Synliggör lärosätet och  
bidrar till dess särprägel.

Exempel: rekrytering av  
anställda och studenter,  
belägg för lärosätets roll  
i samhället.

SAMHÄLLSPÅVERKAN 
Fungerar som plattform och 
kontext för samhällspåverkan.

Exempel: implementering av 
forskningsresultat hos partnern, 
ökad samhällsanknytning i 
forskning och utbildning.

KULTURFÖRÄNDRING 
Utgör en grund för priorite- 
ringar och ett sammanhang  
för samverkan.

Exempel: kraftsamling kring 
gemensamma satsningar,  
kommunikation av samverkan 
till anställda.
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Det strategiska 

partnerskapets faser

Uppstart Drift Utvärdering

Utfasning

Nystart

Erfarenheter, observationer och exempel från de läro- 
säten som har bidragit till handledningen presenteras 
här i en modell som visar de fem faserna i ett partner-
skaps livscykel. Faserna är renodlade ur lägen som ett 
partnerskap kan befinna sig i. Livscykelmodellen och 
dess fem faser är ett didaktiskt redskap. Faserna ska 
betraktas som samlande rubriker, med ämnen placerade  
i den fas där de passar bäst in. I livscykelmodellen  
börjar ett partnerskap i uppstart och går vidare i drift 
och utvärdering, varefter det finns tre alternativ. 

En utvärdering kan antinten leda tillbaka till drifts- 
fasen, till en nystart eller en till utfasning av partner-  
skapet. Att gå från utvärdering tillbaka till drift  
representerar ett partnerskap som fortsätter som  
tidigare, tills det på nytt går in i en utvärderingsfas.  
Att gå till fasen nystart representerar ett partnerskap 
som tar andra former efter en utvärdering och går in 
i driftsfasen i en ny form. Att gå från utvärdering till 
utfasning representerar ett strategiskt partnerskap som 
avslutas. Varje fas har ett eget avsnitt i detta kapitel.



Bland lärosätenas partner finns en ännu större varia-
tion när det gäller hur man dels väljer att alls ingå i 
ett strategiskt partnerskap, dels väljer vilket lärosäte 
man vill närma sig. Särskilt större, kunskapsintensiva 
tillverkningsföretag har välutvecklade processer och 
urvalsgrunder. För näringslivet är lärosätets profil och 
erkännande ofta centralt: vilka resurser lärosätet har i 
form av spetskompetenser inom relevanta områden för 
affärs- och verksamhetsutveckling. 

För partner i offentlig sektor är geografiskt läge och  
den roll ett lärosäte kan spela i lokal och regional ut- 
veckling ofta avgörande. Då partnerskapen med idé- 
buren sektor är få är det vanskligt att uttala sig om 
generella urvalsgrunder för partner inom sektorn.  
Genomgående gäller dock att de flesta större partner-  
organisationer, oavsett sektor, väljer lärosäte utifrån  
dess möjligheter att erbjuda kompetensförsörjning  
och kunskapsutveckling.  

Beredning av ett nytt partnerskap
Vanligtvis tillsätter ledningen en arbetsgrupp med upp- 
gift att bereda ett nytt partnerskap. Detta ser olika ut 
på olika lärosäten och från fall till fall. Ofta ingår någon 
representant för högsta ledning, forskare och lärare samt 
verksamhetsstöd inom exempelvis samverkan, juridik 
och kommunikation. Rollfördelningen i en arbetsgrupp 
kan skifta och ibland får en person ensamt ansvar att 
bereda partnerskapet. Arbetsgruppen kan ofta ligga  
till grund för vad som senare blir en samordnings- 
grupp för partnerskapet. 

Arbetsgruppens uppdrag är vanligtvis att, i dialog med 
den tilltänkta partnern, utveckla ett avtal för det stra-
tegiska partnerskapet. Beredningsuppdraget kan även 
innefatta att inventera såväl befintliga som potentiella 
samarbeten, att ta fram aktivitets- och verksamhets- 
planer, att bygga relationer samt att bedriva pilotaktivi- 
teter och -projekt. Riskanalys ingår sällan i beredningen 
men har efterfrågats av flera lärosäten. I kapitel 4, Verk-
tygslåda, finns en risk- och lämplighetsbedömning som 
kan användas för att möta det behovet.

 
Tidsperspektivet för beredningen kan vara kortare eller 
längre och omfattningen kan skifta. Ibland vill parterna 
inleda nya samarbeten och aktiviteter innan ett avtal är 
färdigt. Då det är lärosätets högsta ledning som slutli-
gen bekräftar och undertecknar ett partnerskapsavtal, 
ingår det ofta i arbetsgruppens uppdrag att ha en eller 
flera avstämningar med denna. Den tilltänkta partnern 
upprättar vanligen en liknande struktur och process. 

I utbytet mellan lärosäte och partner behövs tydliga 
kontaktvägar, intern samordning och dialog på flera 
nivåer. Inte minst är engagemang och ägarskap från  
respektive högsta ledning avgörande för att träffa ett 
avtal och för ett framgångsrikt partnerskap. Canvas  
för strategiska partnerskap (se kapitel 4, Verktygslåda)  
är ett redskap för att åskådliggöra ett partnerskaps 
inriktning och omfattning och kan användas som  
underlag för, eller dokumentation av, ledningsdialog  
vid beredningen av ett nytt partnerskap. 

Uppstart av ett  

nytt partnerskap

När strategiska partnerskap etableras bygger 
det ofta på en kombination av lärosätesövergripande 
strategier och mål samt ett högre förtroende mellan 
partnerna. Ett vanligt fall är det organiskt framväxande 
partnerskapet, när ett befintligt samarbete växer och 
i allt höge grad involverar de högsta ledningarna hos 
respektive part. I en sådan situation kan det uppstå  
ett behov att formalisera samarbetet i ett strategiskt 
partnerskap, för att utveckla och förvalta det bättre.

Strategiska partnerskap kan också uppstå utan att  
det finns något betydande samarbete sedan tidigare.  
Då bygger initiativet på identifierade strategiska möjlig-
heter och fördelar med ett partnerskap. Uppstarts- 
processen kretsar då i högre grad kring att öka känne- 
dom och förtroendet för varandra.

Den högsta ledningen bär ansvaret när nya strategiska 
partnerskap utvecklas och har i den meningen initiati-
vet i sonderingen kring ett nytt partnerskap. Samtidigt 
kan förslaget om ett strategiskt partnerskap komma 
från olika håll: från verksamheten eller från ledningen 
respektive från lärosätet eller en potentiell partner.  
Det är vanligare att förslaget kommer från verksam-
heten om det finns ett etablerat samarbete med någon 
del av partnerns organisation. Ofta tar den högsta  
ledningen ett inriktningsbeslut om att inleda för- 
beredelser för ett strategiskt partnerskap.

Urvalsgrunder för valet av partner
Kapaciteten att underhålla strategiska partnerskap är 
begränsad och alla relationer passar inte att ingå i dem. 
Därför sker alltid ett urval, om än mer eller mindre 
uttalat, där olika lärosäten betonar olika grunder för  
sitt urval. Vägledande överväganden vid val av partner  
är bland annat: strategisk samstämmighet, ömsesi-
dighet, tidigare samverkan, tvärvetenskaplig bredd, 
långsiktighet, resurser, anseende. 

Ytterligare kriterier som spelar in är en partners geo-  
grafiska närhet – till exempel som stor arbetsgivare  
i regionen eller genom att lokalisera forskning och 
utveckling i närheten av lärosätet – samt vilken  
bredd av samverkansformer som kan vara aktuella. 

STRATEGISK SAMSTÄMMIGHET 
– överensstämmelse med strategi, 
fokusområden och utmaningar 
samt bidrag till mål.

LÅNGSIKTIGHET – tidshorisont för 
målsättningar och åtaganden samt 
varaktighet i befintliga relationer.

TVÄRVETENSKAPLIG BREDD – relevans 
för lärosätets olika delar separat och  
i kombination.

ÖMSESIDIGHET– jämbördighet 
och grad av både ömsesidig 
nytta och värdeskapande.

ANSEENDE – namnkunnighet, profil 
och erkännande inom relevanta 
områden.

TIDIGARE SAMVERKAN – omfattning, 
erfarenhet och förtroende i tidigare 
relationer.

RESURSER – partnerns finansierings-
möjligheter och infrastruktur samt 
relevans för offentliga finansierings-
program.
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Ömsesidig medvetenhet om varandras, ofta 
skilda, motivationer och drivkrafter underlättar 
för samverkan.

Förväntningar och mål med ett partnerskap kan 
utvecklas åt olika håll under beredningen. Ofta 
behövs flera avstämningar, både formella och 
informella, under uppstartsfasen.

Inför ett avtal genomfördes ett förarbete av  

arbetsgrupper med representanter från res- 

pektive organisation. Från universitet deltog  

en koordinator och två representanter från den 

administrativa avdelningen för forskningsstöd 

och samverkan, inklusive enhetschefen. I avtals-

förarbetet med en region ingick även prodekan 

för medicinsk fakultet. Inför detta avtal utförde  

arbetsgruppen ett förarbete med hjälp av canvas 

för strategiska partnerskap. Ledningarna fick 

därefter, på var sitt håll, kommentera och justera 

förslaget på canvas till den version de önskade. 

På ett tvåpartsmöte innan avtalssigneringen 

enades ledningarna om en gemensam canvas, 

utifrån de bägge förslagen.
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Ramavtal (Framework Agreement) är en detaljerad, 
övergripande överenskommelse om vad som gäller för 
parternas relation och kommande, specifika avtal mel-
lan dem. Det preciserar i detalj vad partnerskapet inne-
bär samt anger principiella ställningstaganden kring 
frågor inom immaterialrätt och sekretess. Ramavtalets 
innehåll är juridiskt bindande med reglerad avtalstid 
och tvistelösning.  

Samförståndsavtal (Memorandum of Understanding, 
MoU) är ett generellt erkännande av relationen mellan 
parterna, utan rättsliga åtaganden. Det beskriver önskade 
samarbetsområden och -former. Samförståndsavtalet 
anger att åtagandet är frivilligt och klargör att rättsliga 
villkor regleras separat.

Avsiktsförklaring (Letter of Intent, LoI) är ett skriftligt 
uttalande som ger uttryck för parternas gemensamma 
avsikt att ingå avtal i framtiden. Det anger kort vad 
avsikten gäller och kan innehålla en plan för hur av- 
talet ska tas fram. En avsiktsförklaring anger vanligen 
att åtagandet är frivilligt och att parterna har rätt att 
dra sig ur. Men det kan finnas tidsbegränsade överens-
kommelser om exklusivitet för att ingå i samarbete 
kring specifika frågor eller om sekretess under förhand-
lingstiden.

Fokusområden för operativt samarbete
Utöver den formella struktur som ett avtal ger till ett 
partnerskap kommer många lärosäten överens med en 
partner om fokusområden att samarbeta kring. Fokus- 
områden är utpekade tematiska områden, omfattande 
både forskning och utbildning, som det finns ömse-
sidigt intresse kring och som konkretiserar det över-
gripande syftet med partnerskapet. I praktiken kan 
fokusområden bygga på: 

• Överlappande eller kompletterande  
målsättningar eller verksamhetsområden.

• Gemensamma frågeställningar eller 
utmaningar.

• Ömsesidiga beroenden. 

Teman för pågående samverkan ligger ofta till grund  
för uppslag till fokusområden. Fler idéer till fokus- 
områden kan komma upp i beredningen av ett partner-
skap. Identifiering av initiala fokusområden är värde-
fullt för att snabbt komma igång och bredda samarbetet. 

 
Att förbereda önskade fokusområden innan man går 
in i diskussion med partnern kan underlätta och främja 
ömsesidighet i partnerskapet. Många utgår från invente-
ringar av det operativa samarbete som redan pågår när de 
spånar idéer till fokusområden. Ett annat sätt är att ta 
utgångspunkt i samhällsutmaningar som är relevanta för 
den strategiska partnern och matcha dessa med ämnes-
områden vid lärosätet. Rundabordssamtal är ett redskap 
för att identifiera möjligheter och generera idéer som kan 
användas både under uppstart och senare (se kapitel 4 
Verktygslåda).

Partnerorganisationer från samma samhällssektor kan 
ha liknande önskemål kring fokusområden. För företag 
är fokusområden ofta inriktade mot utveckling och inno- 
vation av både processer och produkter. Partnerorgani-
sationer i offentlig sektor är ofta angelägna om att koppla 
fokusområden till välfärdens olika delar och till sina olika 
 förvaltningar. Både företag och myndigheter kan vara 
intresserade av att bygga fokusområden på den bredare 
samhällsutvecklingen, exempelvis i form av övergripande 
samhällsutmaningar eller globala hållbarhetsmål.

Förankring på lärosätet vid uppstart
Vid sidan av det konkreta beredningsarbetet är för- 
ankring avgörande för att samarbetet ska utvecklas på 
bred front. Förankring sker genom kommunikation 
och genom att involvera flera av lärosätets delar och 
fungerar bäst när den högsta ledningen deltar aktivt. 
Förankring vinner även på att få nå flera medarbetare  
på lärosätet och när den kan utgå från konkreta sam-
arbeten och relationer mellan lärosätet och partnern. 
Etableringen av ett nytt partnerskap vinner också 
legitimitet om ledningen tillsätter resurser till bered-
ningsarbetet.

Att tillsätta akademisk personal i den beredande arbets-
gruppen kan främja att fler delar av lärosätet involveras. 
Det kan ske genom att tillsätta forskare eller lärare som 
redan har erfarenhet av, eller idéer för, samarbete med 
partnern. Det kan även ske genom att involvera akade-
miska ledare med god översikt över lärosätets delar och 
som, genom sin ställning och sitt kontaktnät, kan invol-
vera flera personer från olika områden.

Kommunikation kring förberedelserna inför ett nytt 
partnerskap bidrar också till förankring. Den högsta 
ledningen kan ge legitimitet till processen genom att 
vara avsändare för kommunikation och inbjudningar 
till informations- och arbetsmöten. Kommunikations-
stöd är en central funktion för att ta fram budskap och 
tidplan, förbereda pressmeddelanden och liknande. 
Organisationer i olika samhällssektorer fungerar på  
olika sätt, med olika drivkrafter och kulturer. Ett av-
görande mål i kommunikationen under uppstart är där-
för att skapa ömsesidig förståelse för varandras olikheter. 
Kommunikation bidrar också till att förankra vid läro- 
sätet om den förklarar vad ett partnerskap betyder och 
vilka incitament som finns för att samverka – både för 
lärosätet som helhet och för den enskilde forskaren eller 
läraren.

Formalisering av partnerskapet i ett avtal
Ett partnerskap betraktas vanligen som formaliserat när 
en skriftlig överenskommelse undertecknats, även om 
en muntlig överenskommelse också skulle gälla som 

avtal. Hur avtal ser ut kan variera stort i både omfatt-
ning och detaljnivå. Det finns ett värde i att tillåta  
variation, då funktionella avtal generellt är anpassade 
till sitt specifika sammanhang och syfte. Vissa avtal 
anger fokusområden, målsättningar och nyckeltal,  
medan andra är mer allmänna, med separata verksam-
hets- och handlingsplaner som styr inriktning och upp- 
följning. De flesta partnerorganisationer är angelägna  
om att skriva avtal kring roller och ansvar, för att möta 
det ömsesidiga åtagandet i förvaltningen av partnerskapet. 

När det kommer till avtalets juridiska verkan finns det 
några punkter8 som ofta är användbara i avtal kring 
samarbeten mellan akademin och det omgivande sam-
hället: 

• Avtalsinnehåll: Introduktion till avtalet  
som även en utomstående kan förstå.

• Syfte: Partnerskapet som åtagande samt 
hur det regleras.

• Avtalstid: Tidsperiod för vilken avtalet gäller.

• Struktur och omfattning: Övergripande orga- 
nisering samt vilka verksamheter som omfattas.

• Särskilda rättigheter och skyldigheter: Till  
exempel nyttjanderätter, ersättningar, sekretess.

• Förväntade resultat: Vad parterna förväntas 
uppnå tillsammans, eventuellt med nyckeltal.

• Allmänna villkor: Villkor som kan eller ska 
gälla för gemensamma aktiviteter eller projekt.

• Uppsägning: Villkor för hur avtalet kan  
sägas upp.

• Tvister: Hur tvister under avtalet ska lösas.

Generellt anger ett avtal den lägsta acceptabla nivå som 
lärosätet och partnern ska prestera gentemot varandra. 
För samarbeten som omfattar forskning och innovation 
behöver avtal förhålla sig till såväl befintliga kunskaps- 
tillgångar som till framtida som kan uppstå inom partner- 
skapet.

Ramavtal, samförståndsavtal och avsiktsförklaringar  
är vanligt förekommande beteckningar (rubriker) på 
partnerskapsavtal. Avtalets beteckning har ingen juridisk 
betydelse i sig; det är alltid innehållet som är avgörande 
för ett avtals juridiska verkan. Dessa avtal har däremot 
ett mer eller mindre vedertaget innehåll som samman-
fattningsvis kan beskrivas på följande sätt:

1918
8) Denna lista är en bearbetning utifrån en broschyr från Karolinska institutet: Karolinska institutet (2017). Samarbetsavtal. 
Avtalsskrivning med externa parter. E-Print, oktober 2017.
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Var uppmärksam på att partnerskapet inte tar  
sig uttryck som en relation mellan beställare och 
utförare: ett partnerskap ska vara ömsesidigt.

Det är lätt att underskatta behovet av förank-
ring. Lärosätets partner behöver också ge part-
nerskapet utrymme i sin internkommunikation.

Att inventera samarbeten vid uppstart ger  
även en baslinje att relatera till i utvärdering 
och uppföljning.

Utifrån en grundläggande kartläggning i 

respektive organisation ringades fyra relativt 

övergripande områden in, där partnern har 

stora utmaningar och lärosätet stark forskning 

och utbildning. Utifrån dessa områden ordnades 

en workshopserie i tre delar där partnerns verk-

samhetsansvariga och medarbetare träffade 

lärosätets forskare och lärare och diskuterade 

behov och önskemål samt kopplade projekt och 

aktiviteter till dessa. Resultatet ligger till grund 

för en verksamhetsplan med fokusområden som 

utvärderas och uppdateras årligen.
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Drift av partnerskapets 

förvaltning och verksamhet

Ett strategiskt partnerskap omfattar så pass 
många olika delar, hos båda parter, att det behöver en 
särskild organisation och några fasta roller. Den löpande 
samordningen sker vanligtvis genom en designrad sam-
ordnare från respektive part. Det är även nödvändigt 
att ordna regelbundna avstämningar på olika nivåer, 
mindre tätt på styrande nivå och mer tätt i operativa 
samarbeten. Hur den operativa verksamheten organi-
seras är olika och organisatoriska lösningar kan skifta 
även inom ett och samma partnerskap. Det innebär  
att redogörelsen för ett partnerskaps organisation och 
dess roller är schematisk.

Utöver organisationen är några löpande eller återkom-
mande stödprocesser grundläggande delar i förvaltning 
och utveckling av ett partnerskap. En effektiv drift 
kräver en viss struktur och systematik, som kan uppnås 
genom till exempel ett årshjul och en återkommande 
verksamhetsplanering. Få partnerskap fylls på med  
nya uppslag för samarbeten utan något processtöd 
i form av idégenererande inventeringsprocesser eller 
rundabordssamtal. Slutligen kan en genomtänkt och 
välriktad kommunikation ge betydande bidrag till att 
förverkliga potentialen i ett partnerskap.

Samordnare – ett anpassat verksamhetsstöd
Strategiska partnerskap är så pass omfattande och 
komplexa att ett anpassat verksamhetsstöd är närmast 

nödvändigt för att de ska fungera smidigt. Verksam-
hetsstödet organiseras vanligen genom att en person 
fungerar som designerad samordnare för partnerskapet.  
Ibland kallas rollen för koordinator. Denna roll utgörs 
ofta av en mindre del av heltid och fylls av en person 
vid en samverkansenhet, Grants Office, innovations-
kontor, enhet för externa relationer eller liknande.

En samordnare för ett strategiskt partnerskap behöver 
rätt kompetens och lämpliga personliga egenskaper. 
Arbetet kräver god samarbetsförmåga samt system- 
förståelse för villkoren inom såväl akademin som i 
andra samhällssektorer. Samordnaren har en avgörande, 
förmedlande roll inom partnerskapet och måste förstå 
parternas olika förutsättningar. Det är även viktigt med 
en förmåga att kunna identifiera arbetssätt och aktivite- 
ter som bidrar till största ömsesidiga nytta. Samordnaren 
dokumenterar och följer upp samarbetet, förbereder 
underlag, förmedlar kontakter och ger processtöd till 
såväl ledning som verksamhet. För att samarbetet ska 
röra sig framåt är det viktigt att även partnern har en 
samordnare och att dessa två regelbundet stämmer av 
om arbetets gång.  

LÄROSÄTE STRATEGISKT PARTNERSKAP PARTNERORGANISATION

Rektor, vicerektor för samverkan 
eller motsvarande

VD/ordförande, verksamhetschef, 
FoU-chef eller motsvarande

Mellanchefer, projekt- 
ledare eller motsvarande

Medarbetare

Akademisk ledare, projekt- 
ledare eller motsvarande

Forskare/lärare

LEDNINGSGRUPP

SAMORDNINGSGRUPP

Sam
ordnare

Sam
ordnare

ARBETSGRUPPER

Ledning och samordning av partnerskap
Utbytet mellan parternas högsta ledningar formaliseras 
vanligen i regelbundna möten, som även fungerar som 
partnerskapets högsta beslutande organ. Här kallas det 
för partnerskapets ledningsgrupp, men det kan också 
heta styrgrupp. Ledningsgruppens roll är att ta beslut 
om partnerskapet och dess strategiska inriktning. Den 
kan även fungera som en referensgrupp för frågor av 
övergripande karaktär. Representanterna i lednings-
gruppen har mandat att fatta beslut angående partner- 
skapet å respektive lednings vägnar. Från lärosätet  
ingår rektor och någon mer representant för den  
högsta ledningen, ofta en vicerektor för samverkan  
eller motsvarande. Även partnern representeras av  
högsta chef som, beroende på organisationsform, kan 
vara VD, ordförande eller verksamhetschef samt av en 
forsknings- och utvecklingschef eller motsvarande.

En ledningsgrupp kan träffas en eller ett par gånger  
per år. På agendan finns vanligen sammanfattande 
avrapportering kring arbetet inom partnerskapet,  
eventuella beslutspunkter samt diskussion om läget  
och framtiden. Utöver representanter från respektive 
ledning kan en samordnare delta, till exempel i rollen 
som föredragande eller sekreterare. Ibland utser läro- 
sätets ledning en av sina ledamöter, eller annan person  
i hög ställning, som löpande partnerskapsansvarig för 
dess räkning. En sådan roll kan ibland kallas för part- 
nerskapsledare.

 

I många partnerskap finns ytterligare en övergripande 
gruppering, som ser till att verksamheten löper på  
samt underlättar och främjar ytterligare samarbete.  
Här kallas det för en samordningsgrupp, men kan  
även kallas strategisk arbetsgrupp. En minimal form  
av samordningsgrupp består av en designerad samord-
nare från respektive part. Sammansättning av andra 
deltagare kan variera. Från lärosätet kan akademiska 
ledare delta som representanter för sitt vetenskaps- 
område eller ämne. Motsvarande deltagare från  
partnern kan vara en mellanchef med någon form  
av verksamhetsansvar. En annan typ av deltagare  
kan vara projektledare eller liknande, med ansvar  
för tvärgående teman och projekt. 

Samordningsgruppens möten kan ske ett par gånger  
per termin. Fokus kan vara att följa upp verksamhet, 
hitta lösningar för gemensamma problem, dela informa-
tion och planera gemensam verksamhet eller aktivitet. 
En alternativ lösning till en stående gruppering kan 
vara kontinuerliga avstämningar med representanter 
från pågående samarbetsprojekt. Till sådana möten  
kan även partnerorganisationens representanter bjudas  
in när det är relevant.

Samordningen behöver forskare och lärare från olika 
delar av lärosätet, eftersom ingen enskild person kan 
överblicka vilka av alla verksamheter som kan vara  
aktuella för samverkan. Utan en samordnande nivå, 
med såväl en designerad samordnare som forskare och 
lärare, kan samarbetet ha svårt att ta fart då kontakter 
knyts långsamt, nya idéer kan falla mellan stolar och 
låsningar i samarbetet blir kvar utan åtgärd. 
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Lärosätets representanter i lednings- och  
samordningsgrupper kan träffas på interna  
förmöten för att förbereda sig inför möten  
med partnern.

 En samordnare behöver vårda relationerna 
med högsta ledningen, kärnverksamheten och 
stödfunktioner samt med partnerorganisatio-
nen, inte minst partnerns samordnare.

Respektive organisations högsta ledning träffas 

1–2 gånger per år. Nästa nivå utgörs av en strate-

gisk arbetsgrupp med forskningsrepresentanter 

inom de tematiska områden som partnerskapet 

fokuserar på. Motsvarande verksamhetsansvariga 

gäller i partnerorganisationen. Den strategiska 

arbetsgruppens ledamöter arbetar med match-

ning och initiering av projekt och arrangemang 

och med att sprida information om avtalet och 

dess möjligheter. Arbetet kan även omfatta 

verksamhetsutveckling av samverkan eller att 

följa upp projekt och aktiviteter. I avtal med 

finansieringsmöjligheter bereder arbetsgruppen 

beslut om projektfinansiering. För varje avtal 

finns även en koordinerande tjänsteman inom 

respektive organisation. Denne stöttar arbetet 

inom ledningsgrupp och strategisk arbetsgrupp 

liksom involverade forskare och lärare.
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Andra operativa roller och arbetsgrupper
Partnerskapet förverkligas i det konkreta operativa 
samarbetet mellan lärosätets forskare och lärare samt 
medarbetare hos partnern. Det kan handla om alla  
typer av samverkan som är ömsesidigt värdeskapande  
för båda parter. Konkret samarbete kan organiseras 
både som separata program, projekt eller aktiviteter, 
med ett antal roller anpassade för det specifika sam- 
arbetet. Det kan också ske genom arbetsgrupper  
med ansvar för verksamhet inom ett fokusområde  
eller en grupp av gemensamma verksamheter.

Operativa roller i partnerskapet tenderar att bli tydligare 
ju mer aktiviteten integreras i lärosätenas kärnverksam-
het: forskning och utbildning. När det finns ett löpande 
eller etablerat samarbete kan det operativa arbetet ofta 
ske utan inblandning från högsta ledning eller samord-
nare. När det gäller andra typer av samverkan, som inte 
är lika formaliserad och avtalsbunden (som pilotaktivite-
ter eller studentarbeten) krävs ofta mer aktiv samordning.

Tematiska arbetsgrupper, med ansvar för fokusområden 
eller en grupp av samarbeten, kan vara gemensamma 
eller lärosätesinterna. Sådana arbetsgrupper rapporterar 
ofta till en samordnare eller en samordningsgrupp, men 
är annars självständiga. 

Verksamhetsplanering av  
processtöd och operativ verksamhet
Ett systematiskt arbete inom ett partnerskap innefattar 
någon form av verksamhetsplanering. Syftet med verk- 
samhetsplaneringen är dels att arbetet kan bli mer 
effektivt, dels att förebygga en alltför personberoende 
verksamhet. Planeringen kan ske löpande eller göras  
på något eller några års basis. Det kan finnas årligen 
återkommande element i verksamhetsplaneringen som 
kan sammanställas i ett årshjul. En grundläggande 
verksamhetsplan skapar en struktur där spontana  
möten och individuella relationer kan uppstå.

En rullande verksamhetsplan med återkommande delar, 
ett årshjul, omfattar vanligen en planeringsfas, avgörande 
datum i respektive verksamhet, löpande avstämningar 
samt en uppföljningsfas för att sammanfatta året. Det 
finns ungefärliga tidpunkter för fasta grupperingars 
möten (ledningsgrupp, samordningsgrupp och olika 
arbetsgrupper). 

För planering av operativ verksamhet behöver båda 
parters kärnverksamheter bidra med uppslag till nya 
samarbeten. Nya idéer kommer ofta upp löpande, 
utifrån redan pågående samarbeten eller genom att  
nya personer får insikt i partnerskapet. Samtidigt kan 
det vara nödvändigt att mäkla nya kontakter för att  
få till stånd samarbeten utifrån dessa nya idéer. Men  
det räcker sällan för att fylla ut verksamhetsplanen, 
förnya partnerskapet och förverkliga dess potential.  
Då behövs aktiviteter som kan generera nya idéer.  
Mer om det i nästa avsnitt.

Generering av nya idéer till samarbete
Ett partnerskap förnyas och utvecklas när nya idéer 
leder till nya relationer och konkreta samarbeten. I ett 
dynamiskt och etablerat partnerskap genereras nya  
idéer vanligen per automatik och kan uppmärksammas 
av samordnings- och ledningsgrupper. Samtidigt kan 
det vara nödvändigt att främja genereringen av nya 
idéer för att hålla ett partnerskap levande.

Att inventera befintlig eller önskad samverkan kan bidra 
till att generera uppslag till samarbete. På lärosäten som 
regelbundet inventerar samverkan i kärnverksamheten, 
och med möjlighet att inkludera frågor om olika utbild- 
ningsprograms behov av arbetslivsanknytning, kan 
inventeringar fungera som underlag för att hitta praktik- 
platser, projektuppslag och examensarbeten.
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9) För en översikt av samverkansmönster se till exempel Perez Vico, E., Hellström, T., Fernqvist, N., Hellsmark, H. och Molnar, S. 
(2014) Universitets och högskolors samverkansmönster och dess effekter. Stockholm: Vinnova.
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Alla samverkansformer9 kan vara relevanta  
som operativ verksamhet inom ett partnerskap, 
till exempel gemensamma forskningsprojekt, 
examensarbeten och studentpraktik samt  
personrörlighet och delade tjänster.

Ofta behövs en kritisk massa av aktiviteter för 
att åstadkomma ett tilltagande intresse och 
engagemang i partnerskapet.

Inför upprättande av ett nytt avtal  

fick en koordinator ta fram ett förslag på 

verksamhetsplan för två år. Att få verksam-

heterna att komma med förslag på sam-

verkansaktiviteter krävde mycket arbete. 

För att nå ut med informationen hölls korta 

dragningar om partnerskapet på de centrala 

forsknings- och utbildningsrådena samt på 

fakulteternas kanlichefsråd. Kanslicheferna 

tog på sig att informera verksamheterna 

om samverkansmöjligheten. Från samtliga 

fakulteter kom relevanta förslag. Genom täta 

kontakter med en ledningsrepresentant sä-

kerhetsställdes att planens format blev som 

önskat. Att ha en verksamhetsplan redan vid 

avtalsskrivandet kräver mycket förarbete 

men förbygger risken att det annars upp-

står en tid av ovisshet.
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Rundabordssamtal är ett annat sätt att involvera med- 
arbetare och samtidigt utveckla aktiviteter inom ett 
strategiskt partnerskap. Det är en form av jämlika  
samtal kring ett eller flera förutbestämda ämnen, med 
syftet att tillsammans ta fram förslag på konkreta 
aktiviteter (se mer om detta i kapitel 4, Verktygslåda). 
En vinst med rundabordssamtal är att de leder till att 
projektidéer bättre anpassas till verksamheternas behov 
och förutsättningar, då det kan vara en utmaning att  
uppnå samförstånd och ömsesidighet mellan lärosätets 
forskare och lärare och partnerorganisationens med- 
arbetare.

Ytterligare ett sätt att generera nya samarbeten är att ha 
ett evenemang med fokus på att parterna ska lära känna 
varandra; det kallas ibland för en partnerskapsdag. In- 
bjudan kan gå till alla som har varit inblandade eller är 
intresserade av samverkan med en viss partner. I kombi- 
nation med andra programpunkter som främjar sam- 
verkan ingår ofta presentationer av parterna och deras 
verksamhet, av partnerskapet och av tidigare och på- 
gående samarbeten. En sådan dag kan skapa känne- 
dom om det strategiska partnerskapet, visa på möjlig 
heter – och i förlängningen bidra till nya relationer  
och samarbeten. 

Kommunikation inom 
och runt partnerskapet
Det finns många instanser som behöver ta del av infor-
mation om partnerskapet och det behöver finnas vägar 
för verksamheten att bidra med information om akti-
viteter i samverkan. Information som skapar förståelse 
och inkludering bidrar till att partnerskapets potential 
kan förverkligas. Det handlar både om riktad och gene-
rell information, som finns brett och öppet tillgänglig, 
till nyckelpersoner och -grupper. Kommunikationsstöd 
bidrar med expertis till kommunikationen inom läro- 
sätet, gentemot partnern och ut mot omvärlden. Kom-
munikationsstödets roll är att sprida kännedomen om 
ett lärosätes strategiska partnerskap, att bidra till att 
skapa förståelse bland de egna och partnerns medar-
betare och att inspirera till att delta i samarbete med 
partnern.

Information om etablerade partnerskap bör finnas  
synlig på lärosätets webbplats. Detta kan inkludera 
övergripande information om lärosätets strategiska  
partnerskap (till exempel vilka fokusområden som 
ingår), inspiration (exempelvis pågående projekt eller 
goda resultat) samt kontaktuppgifter till ansvarig sam- 
ordnare. Det är även viktigt att skapa goda dialoger 
med fakultetsledningar, utbildnings- och forskningsråd/
nämnder och samverkansråd, samt komma överens om 
vilken typ av information som ska till vilka instanser. 
Genom att ta fram en kommunikationsplan kan man 
strukturera vilken information som ska ut via fakulte-
ter, intranät, nyhetsbrev, personaltidningar, lokaltid-
ningar et cetera och i vilka skeden av partnerskapets 
livscykel (inte bara vid avtalssignering).

Kommunikationen kan breddas genom att involvera 
institutioners eventuellt samverkansansvariga som finns 
vid vissa lärosäten. Vid andra kan det snarare handla om 
att söka upp personer i kärnverksamheten som kan tänkas 

engagera sig i ett visst partnerskap. Särskilt intresserade 
forskare och lärare kan också fungera som informations- 
delare och ”ambassadörer” vid aktuella institutioner.  
De forskare och lärare som driver projekt inom partner-
skapet är viktiga att hörsamma och involvera i dialoger 
internt och deras perspektiv behöver förmedlas till 
områdes- och universitetsledningar.

Riktad kommunikation till särskilda grupper eller delar 
av ett lärosäte kan ha olika syften. I fallet med ett helt 
nytt partnerskap kan det vara att skapa delad förståelse 
och tillit baserat på relativt begränsad förkunskap om 
varandras verksamheter. I etablerade partnerskap kan 
det handla om att proaktivt uppmuntra till engagemang, 
till exempel för att bredda samverkan (multidisciplinärt 
inom lärosätet, affärsområdesöverskridande i industrin 
eller förvaltningsöverskridande inom offentlig sektor). 

Finansiering av förvaltning och verksamhet
Det är vanligt att båda parter finansierar sin del av för- 
valtning och drift, som personalkostnader för samord-
ning eller gemensamma evenemang. Det förekommer 
dock att partnern står för finansieringen av hela sam-
ordningen. Vid ett lärosäte kommer finansieringen av 
ett partnerskap vanligtvis från centralt håll, som anslag 
till den samordnande enheten. Utöver detta förekom-
mer särskilda rektorsmedel för utveckling av partner-
skap att använda till operativ verksamhet, som kon- 
kreta samarbetsprojekt och aktiviteter. 

För genomförande av gemensamma forskningsprojekt  
är det vanligt att söka ytterligare extern finansiering 
från nationella eller internationella finansiärer. Detta  
kan underlättas om det finns såddfinansiering till  
konkreta samarbeten, det vill säga förstudiemedel  
kopplade till idégenerering. I vissa partnerskap fin- 
ansierar lärosätets partner operativ verksamhet. Det 
är vanligt förekommande att bidra med kontanta  
medel eller med egen tid, men ibland kombineras  
dessa två. Bidraget kan vara specificerat initialt vid  
avtalsskrivandet eller så tillförs det under partner- 

skapets gång. Partnerns bidrag utgörs oftast av med-
finansiering till förstudier inför gemensamma ansök-
ningar om externa medel. Därutöver kan en partner 
finansiera uppdragsutbildning, industridoktorander, 
adjungerade professorer och gemensamma evenemang 
samt ge tillgång till forskningsinfrastruktur.

Principen om finansiering av det egna åtagandet gäller  
i många strategiska partnerskap, men kan leda till ut- 
 maningar om den endast omfattar drift- och förvalt-
ningspersonal. Utan fria medel är det svårt att genom-
föra annan verksamhet än sådan som redan är helt inte-
grerad med parternas kärnverksamhet. Gemensamma 
ansökningar om externa medel försvåras, då någon  
form av såddfinansiering kan behövas för att utveckla 
en idé eller ett initiativ till en punkt där det blir aktuellt 
att inleda en ansökningsprocess. Det behövs tid för de 
medarbetare i kärnverksamheterna som ska vara med 
och utveckla innehållet i ett partnerskap. En möjlig 
modell är att båda parter avsätter medel under en viss 
tidsperiod, med målsättning att söka en viss procent- 
sats ytterligare medel från externa finansiärer. En annan 
modell är att knyta partnerskap till ett program- eller  
temaområde som har egna, fria utvecklingsmedel. Det  
är då endast lärosätets personal som finansieras av ut- 
vecklingsmedlen, medan partnern finansierar sin del  
av satsningen.

För organisationer i den idéburna sektorn är finansie-
ring ett återkommande hinder för samverkan, vilket 
kan vara en delförklaring till att strategiska partnerskap 
med sektorn är få. Mindre organisationer och föreningar 
bygger vanligen sin verksamhet på ideellt arbete och 
har få anställda. Andra organisationer har en alltmer 
professionell struktur, finansierad genom en blandning 
av föreningsbidrag och projektfinansiering. En större 
konkurrens mellan olika organisationer om tillgängli-
ga medel, i kombination med tilltagande skepsis mot 
projekt som finansieringsform, har medfört en ökad 
betoning på nödvändigheten att utveckla mer lång-
siktiga och hållbara samverkansstrukturer. Frågan om 
finansiering kan dock vara en utmaning för att utveckla 
samverkansstrukturer i form av strategiska partnerskap.
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Gemensam kommunikation från lärosätet och 
partnern kan ha större potential att få genom-
slag i det omgivande samhället.

Utifrån en kartläggning av samverkan mellan 

lärosätet och partnern genomfördes en work- 

shopserie. I första workshoppen deltog endast 

en arbetsgrupp, som ringade in intresseområ-

den baserat på kartläggningen. På workshop  

två och tre bjöds alla forskare och lärare in, till-

sammans med fler från partnerns verksamhets-

områden. Kopplat till workshopserien avsattes 

projektmedel om upp till 150 000 kr som forskare 

och lärare kunde söka för att starta upp sam- 

arbete, om partnern gick in med motsvarande 

summa. Det fanns även möjlighet att söka medel 

för personrörlighet: att under sex månader till- 

bringa 20 procent av arbetstiden i partnerns 

verksamhet. Flera workshoppar i serie gjorde  

att individuella relationer hann växa fram.
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Kommunikation om ett partnerskap som riktas 
till forskare och lärare kan behöva anpassas 
utifrån vetenskapsområde och ämne för att bli 
relevant.



Utvärdering av ett 

etablerat partnerskap

Utvärdering kan driva kvalitet och verifiera 
att ett partnerskap bidrar med värde. Det kan utgöra en 
gemensam utgångspunkt för dialog om ett partnerskaps 
strategiska riktning och vara ett välkommet bidrag när 
partnerskapet har nått ett antal delmål eller landat i en 
platåfas. Varje utvärdering görs med någon form av ut- 
värderingsmodell, vare sig den är uttalad eller under- 
förstådd. 

En utvärdering kan innehålla olika komponenter, till 
exempel uppföljning. I handledningen används utvär-
dering som en generell beteckning för noggrann och 
systematisk bedömning av en verksamhets prestationer 
och processer. Uppföljning är mer konkret och innebär 
en process av återkommande insamling av data kring 
ett antal förutbestämda variabler. Data från uppföljning 
kan fungera som underlag för att bedöma verksamheten, 
det vill säga som underlag för utvärdering.

Utgångspunkter för  
utvärdering av partnerskap
Samverkan som utvärderas efter uppsatta mål och krite-
rier blir tydligare för kärnverksamhet, ledning, partner, 
politiska beslutsfattare och tillsynsmyndigheter som 
Universitetskanslersämbetet. Utöver kvalitetsaspekten 
av partnerskapens bidrag till lärosätets forskning och 
utbildning bör aktiviteten i partnerskapen utvärderas. 
Partnerskap med låg eller ingen aktivitet kan lämpligen 
nystartas eller fasas ut. 

Alla utvärderingsmodeller har någon form av bedöm- 
nings grund för att värdera den verksamhet som gran-
skas. Bäst förutsättningar för utvärdering finns om  
man har identifierat och definierat en gemensam mål-
bild – mål, strategier, arbetssätt och eventuella indi-
katorer – att utvärdera partnerskapet från. Canvas för 
strategiska partnerskap, som finns med i verktygslådan  
i kapitel 4, kan användas både för att utveckla och för 
att dokumentera en sådan målbild. 

 

 
Tidigare erfarenheter kring utvärdering av samverkan 
mellan akademin och det omgivande samhället ger  
en utgångspunkt för utvärdering av strategiska partner-
skap. I styr- och resursutredningen10 konstaterades att 
det inte har varit möjligt att välja ut kvantitativa indika-
torer som ger en rättvisande bild av samverkan. Samti-
digt betonades vikten av att se på samverkan integrerat 
med forskning och utbildning och att behandla sam-
verkan i de befintliga kvalitetssystemen. Flera lärosäten 
har också förespråkat att utvärdering av partnerskap ska 
integreras i de befintliga kvalitetssystemen för forskning 
och utbildning. Med ett sådant upplägg blir det natur-
ligt att återkommande utvärdera partnerskap som ett 
led i nationella kvalitetsgranskningar och lärosätenas 
egna forskningsutvärderingar.

Olika modeller för  
utvärdering av partnerskap
Det finns ingen enskild utvärderingsmodell som kan 
rekommenderas generellt för strategiska partnerskap. 
Parterna behöver tillsammans välja inom varje partner-
skap. Gemensamt för välfungerade modeller är dock  
att de är accepterade av båda parter, utarbetade gemen-
samt, baserat på partnerskapets övergripande målbild  
och tids- och resurssatta för sitt genomförande. Upp- 
följning av nyckeltal kan vara en komponent, särskilt  

om partnern är van vid sådant, men är inte tillräck- 
ligt för att ge en fullständig bild av samverkan inom  
ett partnerskap. Därutöver är det vanligt att löpande,  
eller med jämna mellanrum, genomföra utvärdering  
i form av egen granskning och reflektion. Vissa läro- 
säten anordnar ibland också regelrätta utvärderings- 
studier, med bidrag utifrån. Sammanfattningsvis  
förekommer följande utvärderingsmodeller inom  
strategiska partnerskap:

UPPFÖLJNING AV NYCKELTAL: 
Nyckeltal är kvantitativa mått på prestationer och effektivitet (för förslag på vanliga 

nyckeltal, se Canvas för strategiska partnerskap i kapitel 4, Verktygslåda). Uppföljning 

av hur nyckeltal utvecklas kan ske löpande eller inför regelbundna avstämningar. Ofta 

ingår det i en samordnares uppgifter att dokumentera nyckeltalens utveckling i den 

egna organisationen och redovisa dessa antingen separat eller tillsammans med 

partnerns samordnare. I ett partnerskap som saknar samordnare kan uppföljningen 

göras på gemensamma möten med representanter från alla pågående samarbeten.

EXTERNA UTVÄRDERINGSSTUDIER: 
Sammanfattande och retrospektiva utvärderingsstudier genomförs för att få en 

samlad bedömning av verksamheten under en viss tidsperiod. De utförs ofta av  

professionella utvärderare eller av kommittéer. Detta involverar vanligen extern  

expertis – dels i form av utvärderingsexperter, dels i form av sakkunnigbedömare  

– med professionell erfarenhet av samverkan vid andra lärosäten. 

LÖPANDE SJÄLVUTVÄRDERING: 
Självutvärdering innebär att parterna själva granskar och bedömer partnerskapet. 

Vanligen görs en del av utvärderingen på varsitt håll för att sedan sammanföras.  

En modell är att de operativt aktiva i partnerskapet löpande eller med visst tidsinter-

vall dokumenterar sina framsteg och bedömer dessa utifrån sina respektive planer. 

Underlag till självutvärdering kan också förberedas av respektive samordnare och 

antingen avrapporteras internt, inför dialog med partnern, eller sammanfogas till  

en gemensam verksamhetsberättelse utifrån vilken ledningarna gemensamt ut-  

värderar partnerskapet. 
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Utan tillit och förtroende kan utvärdering  
utmynna i att partnerna identifierar problem  
och brister hos varandra.

En erfarenhet från ett strategiskt partnerskap 

är vikten av att vara öppen för att etablerade 

mål och indikatorer kan kompletteras under 

samarbetets gång. I en gemensam uppföljning 

upptäcktes att alltför lite fokus lagts på de 

effekter som följer av att bedriva studentprojekt 

och examensarbeten. Sådana aktiviteter är en 

investering i framtida rekryteringar och i metod- 

och teknikutveckling. När lärosätet och partnern 

gick från att räkna studentprojekt och examens-

arbeten enbart som kvantitativa ”pinnar” och 

istället började diskutera följdeffekterna blev det 

tydligt att studentprojekt och examensarbeten 

var kärnan i just det strategiska partnerskapet

EX
EM

PEL



Alla utvärderingsmodeller har sina för- och nackdelar. 
Utvecklingen av väl valda nyckeltal kan ge en finger-
visning om ett partnerskaps omfattning och hur det 
framskrider. Den måste dock alltid tolkas och värde- 
ras utifrån en bredare förståelse för sammanhanget.  
Acceptansen för självutvärdering tenderar att vara hög 
men kräver tydliga instruktioner och struktur för att nå 
en jämn kvalitet. Självvärderingsintervjuerna i kapitel 
4, Verktygslåda, är en metod som kan användas som 
en del av självutvärderingen. Om extern utvärdering är 
något som lärosäten generellt har mycket erfarenhet av, 
kan partnern i det omgivande samhället vara mer ovan. 
Som i allmänhet för strategiska partnerskap underlättar 
tillit och förtroende, som i sin tur främjar att externa 
utvärderingsstudier bidrar till lärande och utveckling.

 

Nystart – när ett partner-

skap behöver förändring

Ett välgrundat och strukturerat partner- 
skap tål förändringar i personal och ledning. Dock 
finns exempel på situationer som, i större eller mindre 
omfattning, kräver omstart. Ofta sammanfaller det 
med att nyckelpersoner inom partnerskapet byts ut,  
exempelvis inom en ledningsgrupp, och att de som  
tar över ansvaret inte delar samma visioner för sam- 
arbetet. I dessa fall kan det vara en god idé att ta ett 
omtag där parterna dels tänker igenom vad de själva  
vill få ut av partnerskapet, dels stakar ut en ny rikt- 
ning för det. 

Andra anledningar till nystart kan vara sådant som  
uppdagas med tiden, exempelvis i samband med ut- 
värdering. Ett exempel är upptäckten att det främst 
är den ena parten som gynnas. Ett annat kan vara att 
endast begränsade delar av lärosätet deltar i samarbetet. 
Partnerskapet kan fungera bra med en specifik fakul 
tet eller institution, medan ledningen vill att det ska 
omfatta hela lärosätet. Ytterligare ett exempel kan vara 
låg eller sjunkande aktivitetsnivå inom partnerskapet, 
vilket kan tyda på att valda fokusområden inte stimu- 
lerar nya idéer.

 

Nystart kan innebära att ta fram en ny verksamhets-
plan eller att peka ut nya fokusområden. I de fall då 
man anser att det krävs stora förändringar kan det 
vara aktuellt att justera ett redan befintligt avtal eller 
att teckna ett helt nytt avtal. Graden av förändring 
som behövs är ofta något som växer fram i en gemen-
sam process där partnerskapet omförhandlas. 

Vid en nystart är det viktigt att ta vara på lärdomar  
och erfarenheter och att arbeta strukturerat, med mål-
sättningen att institutionalisera samarbetet. Detta kan 
vara en utmaning då ett partnerskap ofta är individ-
beroende och kretsar kring enskilda, sedan tidigare 
involverade forskare, lärare och andra nyckelpersoner. 
Samtidigt kan en nystart användas som ett tillfälle att 
både systematisera och institutionalisera partnerskapet 
och öppna upp för nya idéer och engagera fler. 

Flera av verktygen som beskrivs i kapitel 4 är använd-
bara vid en nystart: Canvas för strategiska partnerskap 
kan bidra med systematik. Om partnerskapet redan har 
utarbetat en canvas, kan en översyn visa vad i den som 
behöver förändras. Det kan också vara läge att samla in 
och analysera uppfattningar och önskningar om partner- 
skapet hos respektive aktör med hjälp av självvärderings- 
intervjuer. Rundabordssamtal eller liknande, interaktiva 
och inkluderande möten kan involvera fler medarbetare 
och generera idéer och engagemang. 
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Att lägga tid och resurser på förankring är  
lika avgörande vid nystart som vid uppstart.

Ett lärosäte har erfarenhet av en nödvändig  

nystart då den externa parten fick en ny VD 

med därpå följande omorganisation. Detta  

tog både tid och kraft från medarbetarna  

i organisationen. Flera av de roller som var  

kopplade till lärosätet blev otydliga och det  

var svårt att förstå vem som skulle kontaktas. 

Det fanns en aktivitetsplan med flera punkter, 

där drivkraften främst låg hos den externa 

partens nu utbytta VD. Eftersom punkterna var 

av strategisk karaktär framstod aktivitetsplanen 

som otydlig för de samverkansansvariga. Inför 

det årliga ledningsmötet beslutades därför om 

en nystart, som samtidigt blev en bra introduk-

tion till den nya VD:n och andra personer som 

tidigare inte varit involverade. 

Grunden i utvärderingsmodellen för lärosätets 

partnerskap är att utvärdering sker löpande. 

I de återkommande ledningsdialogerna åter-

kopplas genomförda aktiviteter och resultat  

som en grund för att avgöra ömsesidiga mer-

värden, dynamik och styrka i partnerskapen.  

I dessa regelbundna avstämningsmöten deltar 

ledningsansvarig, partneransvariga och partner- 

ledare i en diskussion om arbetssätt, utmaningar, 

metoder, målbilder och resultat
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Självutvärdering är när hela utvärderings- 
processen genomförs internt av en organisa- 
tion eller ett projekt. Självvärdering är en mät-
metod där en individ gör en uppskattning av  
ett subjektivt mätvärde.



Utfasning av ett  

strategisktpartnerskap

Initiativet till utfasning kan komma från 
endera parten och ha interna eller gemensamma orsaker. 
Lärosätets partner kan ändra sin strategi; till exempel 
kan verksamhet som ligger till grund för partnerskapet 
avvecklas. På motsvarande sätt kan en lärosätesledning 
ändra sina prioriteringar. Oavsett vem som tar initiativ 
är utfasning av ett partnerskap en gemensam handling 
som bör ske i samförstånd, något som underlättas om 
det i avtalet redan från början finns tydliga villkor för 
uppsägning av ett partnerskap. 

Även förväntningar som inte infrias kan vara orsak  
till att ett partnerskap fasas ut. Det kan till exempel 
visa sig att det saknas potential för samverkan av den 
omfattning som kännetecknar ett strategiskt partner- 
skap. Partnerskap som omfattar få ämnen och verksam- 
heter har visat sig mer sårbara för skiftade prioriteringar 
och låsningar i samarbetet. Även om det finns potential 
för samverkan kan misslyckade resultat leda till utfas-
ning, antingen på grund av den besvikelse som väcks 
eller för att det inte går att motivera partnerskapets 
resursanvändning. Partnerskap bör producera resultat 
och om en utvärdering visar på svagheter är utfasning 
ett möjligt åtgärdsalternativ. Brist på resurser kan göra  
en utfasning mer sannolik. 

Att det kallas utfasning och inte avslut beror på att en 
utfasning av ett strategiskt partnerskap inte behöver 
innebära ett avslut för relationerna mellan lärosätet 
och partnern, inte ens i formell mening. Ett lärosätes 
partner har vanligtvis en etablerad ställning i det om- 
givande samhället, vilket innebär att de är aktörer som 
lärosätet behöver relatera till, oavsett eventuella partner-
skap. Det kan även finnas kvar formella och informella 
avtal om samarbete på operativ nivå, som kan vara nog  
så omfattande. 

Det finns alltid anledning att förvalta fungerande delar 
av samverkan. I vissa fall kan ett lärosätesövergripande 
strategiskt partnerskap fasas ut genom att det övergår 
till ett partnerskap på fakultets- eller institutionsnivå. 
Att inledningsvis teckna partnerskap centralt kan till 
och med vara del av en strategi att, genom engagemang 
från respektive högsta ledning, institutionalisera sam-
verkan, som sedan kan överföras till en fakultet eller  
en institution.

Kommunikation om utfasning av ett partnerskap  
behöver riktas både till partnern och till deltagande 
verksamheter på lärosätet. Det är inte säkert att alla 
medarbetare delar åsikten att partnerskapet bör avslu- 
tas. Goda relationer främjas av tydlighet, inte enbart 
kring partnerskapets avslut, utan även varför och uti- 
från vilka kriterier. Liknande bedömningar som görs 
inför ett nytt partnerskap kan fungera som besluts- 
underlag inför en utfasning. Både urvalsgrunderna  
från uppstartsfasen i det här kapitlet och risk- och 
lämplighetsbedömning i kapitel 4, Verktygslåda kan  
vara till hjälp för att motivera ett beslut om utfasning.

Sammanfattning: Det strategiska partnerskapets faser

• Beredningen av ett nytt partnerskap innefatt-
ar att utveckla ett avtal, men kan även omfatta 
inventering, planering, analys och piloter. Den 
genomförs vanligen av en beredningsgrupp 
som tillsätts av den högsta ledningen.

• Ett avtals juridiska verkan bestäms av dess 
innehåll, vilket lämpligen skräddarsys från  
fall till fall. Förutom ett avtal operationaliseras 
ett partnerskaps inriktning ofta genom beslut 
om tematiska fokusområden för samarbete.

• Det är vanligt att ett partnerskap organiseras 
med stående lednings- och samordnings-
grupper som träffas med jämna mellanrum, 
ett verksamhetsstöd i form av en designerad 
samordnare hos varje part samt en blandning 
av permanenta och temporära arbetsgrupper 
och projekt.

• Det är grundläggande med verksamhets-
planering både av partnerskapets löpande 
förvaltning och den operativa verksamheten, 
inklusive aktiviteter för att knyta kontakter 
och generera idéer samt allmän och riktad 
kommunikation.

• Många partnerskap har som princip att res-
pektive aktör står för sina egna kostnader. 
Ansökning av externa medel är dock ofta 
nödvändigt för att kunna genomföra ope- 
rativa projekt och aktiviteter.

• Det finns ingen vedertagen modell för ut- 
värdering av samverkan, men en modell som 
utgår från partnerskapets målbild kan bidra 
till utveckling, kvalitet och synlighet. Vanliga 
modeller för utvärdering är uppföljning av 
nyckeltal, intern självutvärdering av respe- 
ktive part samt externa utvärderingsstudier.

• Väletablerade partnerskap förnyas organiskt 
men kan behöva ställa om inför förändrade 
förutsättningar. Till exempel om en partners 
strategi ändras i grunden eller om partner-
skapet inte lever upp till förväntningarna.

• Partnerskap som inte längre är prioriterade 
kan behöva fasas ut, eventuellt genom att  
det övergår till en annan typ av partnerskap 
på fakultets- eller institutionsnivå. Tydliga 
villkor i avtalet för hur uppsägning ska gå 
till främjar fortsatt goda relationer mellan 
parterna. 
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Ett lärosäte har aldrig behövt avsluta sam- 

arbetet med en strategisk partner helt. Man  

har istället omvandlat det till en annan typ  

av partnerskap. Detta kan bero på att man  

vid uppföljningen inser att ledningen för läro- 

sätet och den externa parten inte längre har 

några möten, utan att all kontakt sker mellan 

forskare och projektledare. Lärosätet har ett  

antal styrkeområden och vid utfasning har  

ansvaret för partnerskapet flyttats över till  

ledaren för aktuellt styrkeområde.
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Ett partnerskap som är strategiskt välmotiverat 
behöver sällan fasas ut, utan kan ofta få nytt  
liv eller övergå i en ny form, även om villkor  
förändras eller om resultaten sviktar.
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4.
Verktygslåda

Välfungerande samverkan är beroende av både struktur 
och anpassningsförmåga. I detta kapitel finns ett urval  
av metoder och processer som kan fungera som verktyg  
i arbetet med strategiska partnerskap. Att de kallas 
verktyg visar på att det krävs en viss kompetens, dels  
för att veta när de ska användas, dels för att kunna  
använda dem på ett effektivt sätt. Verktygslådan  
innehåller fyra verktyg med olika användnings- 

områden som kan vara till hjälp i olika skeden av ett 
partnerskap. Samtliga är generella modeller som kan 
anpassas efter det enskilda lärosätets eller partner- 
skapets behov. De är inte fullständiga protokoll eller  
recept och bör användas av någon med viss erfarenhet 
och förståelse för samverkan. I tabellen nedan ges för- 
slag på vad ett verktyg kan användas till i ett partner-
skaps olika faser.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN UPPSTART DRIFT UTVÄRDERING NYSTART UTFASNING

Canvas för strategiska 
partnerskap 

Systematisera 
upplägg

Åskådliggöra 
upplägg

Utvärdera 
upplägg

Systematisera 
upplägg

Motivera 
utfasning

Risk- och lämplighets- 
bedömning

Bereda beslut/
riskplanera

Utvärdera risk 
och lämplighet

Motivera 
utfasning

Rundabordssamtal Generera idéer 
och kontakter

Generera idéer 
och kontakter

Generera idéer 
och kontakter

Självvärderingsintervjuer Utvärdera 
upplevda värden Förstå drivkrafter

 

• Canvas för strategiska partnerskap: en mall 
med ett visuellt upplägg som åskådliggör ett 
partnerskap i sex dimensioner.

• Risk- och lämplighetsbedömning: en modell 
för att bedöma en partners lämplighet och 
eventuella risker med ett partnerskap.

• Rundabordssamtal: en modell för genom- 
förande av jämlika, tematiska gruppdiskus- 
sioner för att involvera fler medarbetare och 
generera nya idéer för samarbete.

• Självvärderingsintervjuer: en modell för  
en intervjustudie som skapar insikt och  
förståelse för värden och drivkrafter.

Verktygens användnings- 

områden under respektive fas
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Canvas för strategiska partnerskap

Verktyget canvas för strategiska partnerskap (ursprung- 
ligen University Partnership Canvas11) skapar ett syste- 
matiskt förhållningssätt till strategiska partnerskap.  
Det har utvecklats av Lars Frølund12, Max Riedel13 
och Fiona Murray14 för att användas i strategiska  
partnerskap mellan lärosäten och företag.

Canvas för strategiska partnerskap handlar om att  
formulera förväntningar, att strukturera och att åskåd- 
liggöra vad parterna behöver vara överens om. Det är 
särskilt användbart för att identifiera likheter och olik- 
heter i aktörernas inställning till samarbetet och klar- 
göra konsekvenser av att mål och arbetsformer för- 
ändras. Verktyget kan även användas för att klargöra 
olika skäl till att avsluta ett partnerskap. 

Innehåll i canvas för  
strategiska partnerskap
Canvas för strategiska partnerskap lyfter fram sex  
centrala dimensioner för att strategiska partnerskap  
ska kunna bedrivas strukturerat och systematiskt.  
Dessa motsvaras av följande sex grundläggande frågor:

• Mål: Vilka är partnerskapets mål?

• Fokusområden: Vilka är fokusområdena för 
partnerskapet och är dessa överensstämmande 
med målen?

• Partner: Vilka är de primära samarbetspartnerna, 
och på vilka grunder har dessa valts? 

• Format: Vilka samarbetsformat passar bäst för 
fokusområden och mål?

• Personer, processer och organisation: Vilka 
personer, processer och organisationsstrukturer 
stöttar partnerskapet?

• Uppföljning: Vilka nyckeltal kan användas för 
att följa upp resultaten av partnerskapet?

Fokus ligger på det strategiska partnerskapets mål, 
som omgärdas av de övriga fem dimensionerna. 
Tillsammans sammanfattar de partnerskapets idé. 
Som bilaga finns en mall att använda för att arbeta  
med och åskådliggöra de sex dimensionerna av ett  
partnerskaps sammanfattande idé.

Användning av canvas  
för strategiska partnerskap
En tom canvasmall kan användas som arbetsyta för  
en workshop. Det går också att använda mallen för att 
återge lärosätets egen syn, eller den gemensamma, på 
ett partnerskap. Canvas kan inte bara användas för att 
formulera ett nytt partnerskap utan är också användbar 
för att åskådliggöra ett nuläge.

I arbetet med canvas rekommenderas parterna att först 
ställa sig den centrala frågan vilka partnerskapets mål 
är (för exempel se tabellen nedan). När de övergripande 
målen har definierats kan man gå vidare med fokus-
områden, samverkansformat, organisationsstrukturer, 
kompetenser och processer för att nå målen. Parterna 
behöver också fundera på vilka nyckeltal som kan an- 
vändas för att följa upp att partnerskapet verkligen 
levererar avseende definierade mål (se tabell för exempel 
på fokusområden, samarbetsformat och nyckeltal för 
uppföljning).

Canvas struktur gör det relativt enkelt att se var det 
kan finnas skillnader i inställning mellan parterna,  
till exempel avseende ambitionsnivå och vilken kom-
petens och expertis som krävs för att nå partnerskapets 
mål. När sådana skillnader, spänningar och avvikelser 
har identifierats kan verktyget även användas för att 
hantera dessa, genom att partnerna tillsammans formu- 
lerar om hur de kan åtgärdas och minimeras.

Illustration av canvas sex dimensioner. Översatt och anpassad efter original med tillstånd från upphovs- 

personerna Frølund, L. och Riedel, M. F. (red.) (2018) Strategic University Partnerships. Success-Factors from  

Innovative Companies. Amsterdam: Elsevier. 
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MÅL

Välj dina PARTNERS 
på ett systematiskt 
sätt

Välj de FOKUSOMRÅDEN som
är i linje med de mål ni har för
era partnerskap

Välj de SAMVERKANSFORMAT
som matchar dina mål och 
fokusområden

Ha dedikerade PERSONER, PROCESSER 
och en ORGANISATION som kan stödja 
ditt partnerskap

Gör regelbunden 
UPPFÖLJNING och 
UTVÄRDERING av
dina partnerskap 
med hjälp av
lämliga nyckeltal

11) Verktyget är anpassat efter original med tillstånd från upphovspersonerna. Se Frølund, L. och Riedel, M. F. (red.) (2018) Strategic 
University Partnerships. Success-Factors from Innovative Companies. Amsterdam: Elsevier. 12) Vid Massachusetts Institute of Techno-
logy Innovation Initiative. 13) Vid Siemens Corporate Technology University Relations. 14) Vid MIT Sloan School of Management.
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MÅL

• Förvärva kompetens

• Bygga nätverk

• Få tillgång till finansiering och andra resurser

• Kommunicera kunskap, teknik, kapacitet och risk

• Lösa konkreta problem och utmaningar

• Få tillgång till eller skapa nya patent/mönster och kunskaper

• Öka kvaliteten och relevansen för forskning och utbildning

• Skapa samhällsförändring och påverka samhällsaktörer och beslutsfattare

• Bygga varumärken och bedriva marknadsföring

FOKUSOMRÅDEN

• Biovetenskap och medicin 

• Kultur

• Teknik

• IT

• Demokrati

• Logistik

• Infrastruktur

• Folkhälsa

• Miljö och miljöförstöring

• Stadsplanering

FORMAT

• Upphandlade forskningsprojekt

• Offentligt finansierade samarbeten

• Gemensamma forskningscentrum, teknikplattformar, testbäddar m.m.

• Riktade utlysningar

• Verkstäder, hackathons, idétävlingar m.m.

• Ledningsmöten

• Gemensamma utnämningar eller medlemskap

• Praktik- och utbytesprogram

• Doktorand- och postdokprogram

UPPFÖLJNING

• Projekt med medverkan från båda parter

• Externfinansiering med medverkan från partner

• Sampubliceringar 

• Mobilitet och delade tjänster

• Samfinansiering av infrastruktur, plattformar, testmiljöer osv.

• Studentarbeten med medverkan från partner

• Deltaganden från respektive part i gäst-/föreläsningar/seminarier/case

NY PARTNER BEFINTLIG PARTNER

MÅL

Vilka mål har respektive aktör  
i partnerskapet? Vilka är våra  
gemensamma mål? 

Hur såg målen ut när samarbetet 
påbörjades? Har de förändrats eller 
kommer de förändras i framtiden?

FOKUSOMRÅDEN

Vilka fokusområden ska vi välja  
att arbeta på tillsammans?

Vilka fokusområden samarbetar vi 
inom? Vilka fokusområden bör främ-
jas? Hur har vi valt fokusområden och 
bör vi anpassa den processen?

PARTNER

Vilka organisationer och institutio-
ner bör samarbeta inom vilka fokus- 
områden? Behöver vi fler partners?  
I så fall av vilket slag? 

Vilka organisationer och institutioner 
samarbetar redan? Vilka organisa-
tioner och institutioner bör vi föra 
närmare varandra? Behöver vi fler 
partners? I så fall av vilket slag?

FORMAT

Vilka samarbetsformer passar bäst 
för våra fokusområden och gemen-
samma mål? 

Hur samarbetar vi? Svarar formaten 
verkligen mot våra fokusområden och 
gemensamma mål? Bör vi utforska 
nya samarbetsformer? 

PERSONER, PROCESSER 
OCH ORGANISATION

Vilka personer och processer samt 
vilken organisation leder och ger 
stöd till partnerskapet? 

Ger rätt personer, processer och orga- 
nisation stöd till partnerskapet? Vilka 
nya kompetenser eller sakkunskaper 
behöver införlivas i partnerskapet? 
Vilka kan avbrytas och bytas ut?

UPPFÖLJNING

Vilka nyckeltal är mest användbara 
för att följa upp partnerskapet? 
Inom vilka tidsramar, och vid vilka 
tidpunkter vill vi kunna följa upp 
partnerskapet?

Vilka nyckeltal använder vi just nu  
för att följa upp partnerskapet?  
Svarar dessa nyckeltal mot våra mål 
och format? Behöver vi förfina och 
ändra nyckeltalen?

Exempel på mål, fokusområden, format och nyckeltal i Canvas för strategiska partnerskap.

Exempel på olika frågor kring canvas dimensioner beroende  
på om övningen görs med en ny eller befintlig partner.

Canvas för strategiska partnerskap kan enkelt modifie-
ras för att användas på olika situationer och interaktio-
ner, både inom och mellan organisationer. Flexibiliteten 

kan exemplifieras genom hur frågorna skiljer sig åt när 
verktyget används för samspel med en ny partner res-
pektive i ett pågående partnerskap (se tabellen nedan).
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Risk- och lämplighetsbedömning

Detta verktyg är ett redskap för lärosäten att bedöma 
lämplighet och risker med ett lärosätesövergripande 
strategiskt partnerskap som ska eller har etablerats. 
Verktyget är även användbart för andra omfattande 
partnerskap. 

Syftet med ett bedömningsverktyg är att bidra till 
transparent och ansvarsfull samverkan vid svenska  
lärosäten. Även om det finns stiftelsehögskolor i Sverige 
är alla lärosäten statsfinansierade och ansvarar för  
statlig myndighetsutövning. I regeringsformen fram- 
kommer att myndigheter i sin verksamhet ska iaktta 
saklighet och opartiskhet. Myndighetsutövare lyder 
också under offentlighetsprincipen och ska förhålla  
sig till den statliga värdegrunden15. Förutom att upp-
fylla värderingen om transparens som manifesteras i 
offentlighetsprincipen, är den statliga värdegrundens 
principer om legalitet och objektivitet centrala för det 
här verktyget. När ett lärosäte ingår i ett strategiskt 
partnerskap bör detta ske på sakliga grunder, vara 
rättssäkert och etiskt, samt baseras på opartiska och 
objektiva överväganden om lämplighet och risker.

Risk- och lämplighetsbedömningens innehåll
Som bilaga finns ett formulär som fungerar som modell 
för en kvalitativ riskvärdering och åtgärdsplanering. 
Det kan användas för att genomföra och dokumentera 
en risk- och lämplighetsbedömning. Varje aspekt i listan 
på motstående sida konkretiseras i formuläret med ett 
antal frågor. Frågorna hänvisar genomgående till en  
befintlig partner, så om övervägandena görs innan beslut 
om partnerskap är fattat ska hänvisningen läsas som den 
”tilltänkta strategiska partnern”. 

Användning av risk- och  
lämplighetsbedömningen
Verktyget ska ses som ett övergripande ramverk som 
behöver anpassas efter respektive lärosätes behov,  
prioriteringar och värdegrund. Detta i förhållande  
till den aktuella partnern och till vilken fas ett part- 
nerskap befinner sig i. Lärosätesanpassning innebär  
att avgöra i vilken utsträckning verktygets olika frågor  
är aktuella samt bedöma vad som är ett godtagbart 
svar. Lärosäten och partnerskap är fria att anpassa  
och utveckla innehållet i risk- och lämplighetsbedöm-
ningen till ett eget verktyg.

Frågorna besvaras lämpligen i dialog med den strate-
giska partnern och med underlag från offentliga källor;  
partnerns webbplats, offentliga medier eller företags-
databaser. Svaren på flera av frågorna är av föränderlig 
karaktär och därför lämpliga att återkomma till under 
ett partnerskaps olika faser och livslängd, dvs. när ett 
partnerskap ska inledas, utvärderas eller fasas ut.  
Samtidigt som detta verktyg bör användas för att be- 
döma risker som kan uppstå i och med ett strategiskt 
partnerskap ska ingen aspekt ses som enskilt diskvali-
ficerande. Värdet av att göra en bedömning med hjälp 
av detta verktyg är att aktivt och systematiskt reflektera 
kring risk, strategi och etiska frågor. De förväntningar 
och krav som ställs på en strategisk partner bör alltid 
vara rimliga och proportionerliga, liksom att riskanalys 
inte handlar om att eliminera risker, utan om att med-
vetande göra dem.
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STYRNING OCH LEDNING, vilket berör hur väl den strategiska partnerns inriktning 

passar lärosätet och hur utvecklade strukturer den strategiska partnern har för att 

samverka med lärosäten generellt. För att en strategisk partner ska vara lämplig 

behöver det finnas beröringspunkter med tvärvetenskaplig bredd som kan fungera 

som grund för ömsesidiga fokusområden och ömsesidiga bidrag. Eftersom ett strate-

giskt partnerskap omfattar alla organisationsnivåer är det också viktigt att bedöma 

hur den strategiska partnern har strukturerat styrning och ledning av samverkan.

KAPACITET, RESURSER OCH FINANSIERING, vilket handlar om den strategiska 

partnerns förmågor för samverkan samt hur arbetet i partnerskapet ska kunna  

resurssättas. Samverkan ska bidra med resultat men kräver insatser för att dessa  

ska uppnås. Hur mycket partnern avser att investera i samarbetet är en central 

faktor. Beroende på vad partnerskapet är tänkt att omfatta är det också viktigt att 

avgöra om det kommer att finnas kapacitet och resurser att tillgå för att samverka.

Kanske partnerskapet till och med kan bidra med resurser till verksamhet på lärosätet?

ETIK OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT, vilket handlar om hur den strategiska partnern 

ställer sig till grundläggande värderingar och om det finns något som kan påverka 

lärosätets anseende. Partnerskapet knyter den strategiska partnern till lärosätet och 

den relationen behöver kunna berättigas, både externt och internt. Olika organisa-

tioner har olika värdegrunder och ett partnerskap bygger på en viss ömsesidighet  

i grundläggande värderingsfrågor, på samma sätt som det behövs ömsesidighet  

runt strategier och mål. Ett strategiskt partnerskap bidrar till lärosätets anseende 

och även om partnern är fullt ansvarig för sin egen verksamhet är det viktigt att 

lärosätet kan motivera relationen om den blir ifrågasatt.

REGELVERK, vilket fokuserar på bestämmelser som blir särskilt aktuella i och med 

omständigheterna kring ett strategiskt partnerskap. Ett strategiskt partnerskap är 

ett långsiktigt åtagande med någon som har andra styrande regelverk. Att känna 

till de regelverk som styr partnern bidrar till förståelse. Andra viktiga aspekter att 

överväga är regleringar rörande kunskapstillgångar och informationssäkerhet och 

hur partnern principiellt ställer sig till dessa. I samband med strategiska partnerskap 

behöver lärosäten annars följa samma regelverk som gäller i allmänhet för forsknings- 

och utvecklingssamarbeten.16

15) Statskontoret (2019). Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning. Tillgänglig  
på http://www.statskontoret.se/globalassets/forvaltningskultur/skrifter/vardegrund_tillg.pdf, hämtad 2020-04-24.

16) Dessa regelverk omfattar bland annat statsstödsregler; lagen om offentlig upphandling; immaterialrätt (patent-, varumärkes-, 
design- och upphovsrätt); lärarundantaget; offentlighets- och sekretesslagen; högskolerätt; lagen om offentlig anställning; samt, för 
partnerskap med andra myndigheter, även det som anges om samverkan i Förvaltningslagen respektive om samordning av resurser  
i Avgiftsförordningen. Det är alltid rekommenderat att involvera lärosätets jurister när avtal om samarbete ska ingås.

Överväganden kring risk och lämplighet är formulerade som frågor inom följande områden: 
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Rundabordssamtal

Strategiska partnerskap bygger på utbyte av erfaren- 
heter och idéer i nätverk som spänner över gränser  
– inom och mellan både lärosäte och partner. Nät- 
verk växer när människor möts kring sakfrågor som 
intresserar och engagerar dem. Ett vanligt inslag  
i ett strategiskt partnerskap är att ha workshops på  
olika teman och med deltagare både från lärosätets  
olika delar från och partnerns organisation. Kärnan  
i en sådan workshop är ofta någon form av grupp- 
diskussion som med fördel kan arrangeras som ett  
rundabordssamtal. Rundabordssamtal är grupp- 
diskussioner på ett specifikt tema, men utan en  
formell dagordning, där alla deltagarna är jämlika  
parter i samtalet. Genom sitt upplägg fungerar  
rundabordssamtal som neutrala arenor.

Rundabordssamtal kan fylla ett tudelat syfte. Dels  
är de ett sätt att generera nya idéer till fokusområden, 
samarbeten eller aktiviteter; behov kan möta resurser 
hos andra deltagare, vilket möjliggör ett utbyte. Sam- 
talen kan utkristallisera frågeställningar som det finns 
ett gemensamt intresse att besvara, vilket utmynnar  
i nya samarbeten. Dels kan det bidra till att utöka  

nätverken inom ett partnerskap. Neutrala möten kring 
relevanta sakfrågor är en grogrund för professionella 
relationer. Förutom att deltagarna delar sina uppfatt-
ningar om det specifika temat får de också ta del av  
varandras respektive profiler och expertis, vilket kan 
leda till samarbeten även inom andra frågor. Del- 
tagarna i rundabordssamtalet exponeras också för  
partnerskapet som sådant, vilket kan sänka tröskeln  
för att komma med förslag eller engagera sig när en 
möjlighet uppstår.

Innehåll i rundabordssamtal
Som stöd för att arrangera rundabordssamtal finns  
en bilaga i form av en guide med ett arbetsflöde.  
Arbetsflödet för att arrangera rundabordssamtal  
omfattar följande steg:

1. Beslut och ansvar
2. Utförare
3. Intervjufrågor och genomförande
4. Snöbollsurval
5. Dokumentation
6. Utvärdering

 

Sammansättningen av teman och deltagare är centrala 
delar av innehållet, men samtidigt situationsberoende. 
Därför saknar bilagan exakta instruktioner kring urval 
av teman och deltagare. I allmänhet är väl valda teman 
sådana som öppnar upp för många vinklar, såväl  
praktiska som vetenskapliga och utifrån olika ämnes- 
områden. Teman behöver också vara relevanta och 
intressanta för båda parters kärnverksamhet, utan att  
de för den skulle sammanfaller med något enskilt  
forsknings- eller verksamhetsområde. Eftersom rele- 
vans och intresse är avgörande för att locka deltagare 
och få till stånd ett fruktbart samtal, är en framkomlig 
väg ofta att utveckla tematiken i dialog med tilltänkta 
deltagare. 

Användning av rundabordssamtal
Rundabordssamtal behöver alltid anpassas till sitt  
specifika sammanhang. Det går att genomföra sam- 
tal på flera teman parallellt vid ett och samma tillfälle 
och det går att integrera rundabordssamtal i ett längre 
program. Ett sådant kan vara de partnerskapsdagar  
som genomförs vid vissa lärosäten. Där samlas båda  
aktörerna i ett eller flera partnerskap för att dela kun- 
skap och erfarenheter och knyta nya kontakter. 

Rundabordssamtal kan användas i de faser då det är 
relevant att utveckla ett partnerskaps innehåll och  
nätverk. Rundabordssamtal kan fungera som grund  
för arbetet att ta fram fokusområden för ett nytt  
partnerskap. På ett liknande sätt går det att genom- 
föra rundabordssamtal för att förnya ett partnerskap  
i en nystartsfas, oavsett om det handlar om nya fokus- 
områden eller att ett partnerskap behöver vitaliseras  
genom fler aktiviteter. Det är också vanligt att genom- 
föra återkommande workshops liknande rundabords-
samtal med något eller några års mellanrum. Detta 
som en del av ett partnerskaps årscykel eller dess regul- 
jära verksamhetsplan.
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Självvärderingsintervjuer

Att utvärdera samverkan är svårt. En aspekt som  
bidrar till komplexiteten är att värdet av samverkan  
ofta är olika för olika parter och personer. För att  
förstå vad samverkan bidrar med till aktörerna och  
dess olika nivåer kan man genomföra självvärderings- 
intervjuer. Det är handledningens egen term för en  
typ av intervjustudie som har testats vid några av de 
lärosäten som bidragit till utvecklingsarbetet. Kort- 
fattat innebär det att nyckelpersoner själva får sätta  
ord på värden de ser med partnerskapet. Det är ett 
kvalitativt sätt att utforska och dokumentera upplevda 
värden med ett partnerskap. 

Självvärderingsintervjuernas syfte är att bredda för- 
ståelsen för vad partnerskapet har bidragit – och kan 
bidra – med. Internt kan det ge insikter om hur partner- 
skapets mervärden och kvalitet upplevs av verksam-
hetens olika delar. Mellan partnerna kan det öka den 
ömsesidiga förståelsen och ge insikt i hur den egna verk- 
samheten kompletterar den andra. Och vice versa.  
Det fungerar som en grund för att gemensamt utveckla 
strategin för partnerskapet som helhet.

Innehåll i självvärderingsintervjuer
I bilagan finns en guide till självvärderingsintervjuer, 
med ett arbetsflöde som omfattar följande steg:

1. Beslut och ansvar
2. Utförare
3. Intervjufrågor och genomförande
4. Snöbollsurval
5. Dokumentation
6. Utvärdering

 
I detta upplägg ingår dels att intervjun genomförs  
i en viss form med ett antal grundfrågor, dels en metod  
för urval av intervjupersoner. Intervjuernas form och 
frågor är inspirerade av en intervjuteknik som kall-
las laddering17, som syftar till att på djupet utforska 
upplevda mervärden med partnerskapets konkreta 
aktiviteter.  

Metoden snöbollsurval innebär att inledande intervju-
personer tillfrågas om förslag på ytterligare personer att 
intervjua. Som ett tillägg till snöbollsmetoden börjar 
självvärderingsintervjuerna med de högsta ledningarna 
och intervjupersoner föreslås längre ned i organisations- 
strukturen. På så sätt utforskas partnerskapet med ut- 
gångspunkt i ledningarnas perspektiv, som speglas mot 
perspektiv i den operativa verksamheten.

Användning av självvärderingsintervjuer
Genom självvärderingsintervjuer ställs uppfattningar 
om partnerskapet sida vid sida när personer befinner  
sig i olika delar av organisationerna. Det blir ett test  
av i vilken grad uppfattningarna överensstämmer,  
både sinsemellan och mot den avsikt som finns ned-
tecknad i mål och strategier. När det, som i detta fall, 
finns en tydlig hierarki mellan ledning och operativ 
verksamhet krävs att intervjuerna är förtroendefulla. 
Detta för att avgörande skillnader ska komma fram.  
De som utför intervjuer behöver ha förmågan att  
etablera och hantera det förtroendet samt kunna  
presentera skiljelinjer på ett diplomatiskt sätt.

I ett partnerskaps livscykel är självvärderingsintervjuer 
ett verktyg som kan användas i utvärderingsfas och i 
nystartsfas. I en utvärderingsfas fungerar det som ett 
kvalitativt komplement till uppföljning av nyckeltal eller 
andra mer kvantitativa datakällor. Eftersom resultatet 
innebär en jämförelse av olika idéer om hur ett partner-
skap skapar värde fungerar det även väl som underlag  
i strategiutveckling. Av den anledningen är det ett pas-
sande verktyg i en nystartsfas, om det behövs ytterligare 
material a för att ta ut en ny riktning.
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Sammanfattning: Verktygslåda

• Canvas för strategiska partnerskap åskådlig- 
gör ett partnerskap genom att ställa upp sex 
olika dimensioner i en lättillgänglig layout.  
Att fylla i en canvas kan vara ett sätt att  
komma överens med en ny partner eller en 
övning för att utveckla ett befintligt partner-
skap.

• Risk- och lämplighetsbedömningen är ett stöd 
till ledare och verksamhetsstöd på Lärosäten. 
Den är tänkt att bidra med systematik för ett 
sakligt och opartiskt beslutsunderlag kring  
ett partnerskap.

• Rundabordssamtal är tematiska gruppdiskus-
sioner där alla deltagare är jämlika. De kan 
genomföras fristående eller som del av ett 
längre program i såväl uppstart och nystart 
som reguljär drift av Partnerskap. Målet är 
att skapa upphov till både nya idéer och nya 
relationer.

• Självvärderingsintervjuer är en intervju- 
studie där nyckelpersoner själva får sätta  
ord på de värden de upplever att partner- 
skapet bidrar med. Intervjuerna kan användas 
som ett kvalitativt bidrag till utvärdering av 
ett partnerskap eller för att öka förståelsen 
för partnerskapet inför en nystart.

STYRANDE NIVÅ

SAMORDNANDE NIVÅ 

OPERATIV NIVÅ

17) Reynolds, T. J., och Gutman, J. (2001). Laddering theory, method, analysis, and interpretation. I T. J. Reynolds & J. C. Olson 
(Red.), Understanding consumer decision making: The means-end approach to marketing and advertising strategy (s. 25–62).  
Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
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Efterord

Arbetet med handledningen har genomförts i samarbete av ett nätverk av 
samordnare, och andra med liknande roller, inom strategiska partnerskap. 
I mötena mellan de medverkande har det stått klart att många står inför 
liknande utmaningar i sin yrkesroll. Erfarenhetsutbytet har också gjort 
det möjligt att identifiera konstruktiva förhållningssätt och lösningar. 
Handledningen är ett försök att återge delar av det yrkeskunnande 
som har kommit fram i de gemensamma diskussionerna, som ett svar 
på behovet av praktiska resurser för den aktuella yrkesgruppen. Den 
är avsedd att fungera som en grund både för att introducera nya 
medarbetare och för fortsatt utveckling av yrkesrollen, i, och bortom, det 
nätverk som har bildats. 

Under projektets gång har det blivit tydligt att det finns fortsatta behov 
av att utveckla synsätt, arbetssätt och verktyg för strategiska partnerskap. 
Handledningen är en startpunkt, snarare än en slutpunkt. Med en tydligare 
definition och konkreta verktyg ökar möjligheterna att utveckla arbetet 
med strategiska partnerskap.
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Bilagor

1. Risk- och lämplighetsbedömning Fylls med fördel i digitalt. 
Ladda ner wordmallen: länk

2. Rundabordssamtal i strategiska partnerskap Underlag till 
rundabordssamtal hittar du på sidan 40 i handledningen.

3. Självvärderingsintervjuer i strategiska partnerskap Underlag till 
självvärderingsintervjuer hittar du på sidan 42 i handledningen.
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FÖR ATT UNDERLÄTTA arbetet med strategiska partnerskap 
har 16 lärosäten i Sverige tagit fram en handledning, inom ett 
samarbete med finansiering från Vinnova. “Handledning för 
strategiska partnerskap” är en beskrivning av och vägledning 
till strategiska partnerskap. Den är formulerad ur ett lärosätes 
perspektiv. Målgruppen är personal som arbetar med 
samverkan inom verksamhetsstöd vid svenska universitet och 
högskolor, som ett stöd i deras yrkesutövning. Men även rektorer, 
lärosätesledningar, styrelser och akademiska ledare kan ha 
användning av handledningen, för att sätta sig in i villkoren för 
denna typ av samverkan. Handledningen ger en introduktion till 
strategiska partnerskap och samlar erfarenheter och lärdomar 
som kan underlätta arbetet att komma igång med eller 
vidareutveckla partnerskap.


