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Vetenskapsrådets roll
Vetenskapsrådet har en ledande roll för att
utveckla svensk forskning av högsta
vetenskapliga kvalitet och bidrar därmed till
samhällets utveckling.

• Vi analyserar forskningens villkor,

• Vi stödjer forskarinitierad forskning

• Vi samordnar och utvecklar

• Vi initierar och stödjer strategiska
satsningar inom forskning

• Vi verkar för ett effektivt forskningssystem
• Vi arbetar för att forskare ska få tillgång till

utvärderar forskningens kvalitet och
betydelse och ger regeringen råd om
framtida forskningspolitik
kommunikation om forskningens resultat,
betydelse och villkor

• Vi verkar för internationellt
forskningssamarbete

avancerad forskningsinfrastruktur
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Samverkan – en del i
forsknings(finansierings)processen
• Utformning av forskningsprogram och
utlysningar

• Granskning av ansökningar inkl. meriter
• Genomförande av forskning
• Utvärdering och uppföljning av forskning och
forskningspolitiska mål

• Forskningsinfrastruktur och samverkan
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Nationella forskningsprogram
Vetenskapsrådet driver två nationella forskningsprogram:
Antibiotikaresistens och Migration och integration
Programmens struktur:

• Programkommitté och referensgrupper
• Strategisk forskningsagenda
• Utlysningar
• Utvärdering
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Nationella forskningsprogram – exempel,
Antibiotikaresistens
• Mål: skapa system för behovsstyrd prioritering av
forskning genom stöd till samverkan …. spridning av
forskningsresultat som grund för evidensbaserad politik
och förvaltning

• Programkommitté: representanter från bl.a.
Läkemedelsverket, Havs- och Vattenmyndigheten,
Sida, FHM, Socialstyrelsen, SVA och RISE

• Referensgrupper: forskare, patienter och
representanter från vård, lantbruk, industri m.fl.
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Uppdrag till Vetenskapsrådet relaterade till de
forskningspolitiska delmålen – tre rapporter
• Utveckla uppföljning av svensk forskning - utveckla indikatorer för
uppföljning utifrån de mål för forskningspolitiken som redovisas i senaste
forskningspropositionen (2018)

• Indikatorer för uppföljning av samverkan och samhällspåverkan inom
utbildning och forskning – PM (2019)

• Metoder för att analysera samverkan och samhällspåverkan introduktion till fallstudier (2020)
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Indikatorer
Adjungerade anställningar vid UoH, data från UKÄ

• Förmår inte fånga helheten i den variation av
fenomen som innefattas i begreppen samverkan
och samhällspåverkan

• Är inte lämpliga att använda som utgångspunkt för
medelstilldelning.

• Kan användas för att ge en bild av utvecklingen för
tydligt avgränsade aspekter på samverkan och
samhällspåverkan
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Föreslagna indikatorer
Samverkan mellan högskolesektorn och omgivande samhälle som tar sig uttryck i finansiering
Andel intäkter till forskning och utbildning på forskarnivå vid universitet och högskolor från det omgivande
samhället
Andel företag med innovationssamarbete som har samarbete med universitet eller högskolor
Samverkan mellan högskolesektorn och omgivande samhälle som tar sig uttryck i delade tjänster
Andel adjungerad forskande och undervisande personal vid universitet och högskolor
Andel doktorander med anställningar utanför högskolan
Samverkan mellan högskolesektorn och omgivande samhälle som tar sig uttryck i gemensamma
publikationer
Andel sampublikationer mellan universitet och högskolor, och omgivande samhälle
Samhällspåverkan genom utbildning
Andel av Sveriges befolkning med högre utbildning
Samhällspåverkan genom öppen tillgång till publikationer
Andel publikationer som är öppet tillgängliga
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Fallstudier
• Kan ge en fördjupad förståelse av ett förlopp eller en verksamhet
• Används såväl i Sverige som internationellt i utvärderingar av
forskningens samhällspåverkan

• Goda exempel som kan spridas
• Ger inte underlag för att dra generella slutsatser om en
verksamhet som helhet

• Kostnadskrävande om antalet fallstudier är stort och det behövs
ett stort antal sakkunniggranskare.
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Fallstudier - innehåll
• Beskrivning av genomslaget i samhället: Vad det är som har inträffat av betydelse
för samhället i vidare mening, vem eller vad det är som har gynnats eller
påverkats.

• Beskrivning av den forskning vid utvärderingsenheten som bidragit till
genomslaget: Referenser till 1-10 publikationer från lärosätet som visar på att
forskningen har bidragit på ett väsentligt och tydligt sätt.

• Beskrivning av tillvägagångssätt för genomslag: Vilket eller vilka tillvägagångssätt
lärosätet anser har varit avgörande eller bidragit väsentligt till forskningens
genomslag utanför akademin.
I samtliga fall efterfrågas hänvisning till referenser som kan bekräfta beskrivningarna
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Exempel – Utvärdering av klinisk forskning
finansierad med ALF medel
En utvärdering i tre delar:
• Den vetenskapliga produktionens kvalitet (ALF 1)
• Forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta
(ALF 2)

• Forskningens förutsättningar (ALF 3).
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Forskningens kliniska betydelse och
samhällsnytta
Metod:

• Självvärdering som inkluderar fallstudier och SWOTanalys

• Indikatorer och statistik
• Hörande av ledningarna för forskningsutförarna

13

Assessment area

Assessment criteria

1. Clinical research and its impact on health care
and public health

•

Is the clinical research strategic, structured and
planned in order to achieve an impact on health
care and public health?

•

Are there appropriate and sufficient practices and
strategies for keeping the clinical practice in line
with the best evidence?

2. Clinical research and education

•

Is the clinical research an integrated part in the
education of health care professionals?

3. Innovation and life science

•

Is the clinical research strategic, structured and
planned towards innovation and life science
development?
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