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”Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och 

innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ 

forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling 

och välfärd och näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de 

samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.”



Effektivare samspel mellan forskning, utbildning och innovation 

vid lärosätena är avgörande för att Sverige fortsatt ska vara ett 

av världens främsta forsknings- och innovationsländer



Vinnovas syn på samverkansuppdraget
Samverkan i universitets och högskolors forskning och utbildning:

• Genererar positiva effekter i omgivande samhälle

• Bidrar till kvalitet i forskning 

• Bidrar till kvalitet i utbildning

Samverkan är ett medel inte ett mål – utformning av samverkan är därför viktigt

Incitamenten för samverkan avgörande – tydlighet och uppföljning är därför viktigt 



Vinnovas uppdrag och insatser 2012-2020

Forskningsproposition 2012: Uppdrag till Vinnova – Värdering av samverkan

Forskningsproposition 2016: Kunskap i samverkan – Särskilda medel för värdering av samverkan

Forskningsproposition 2020: ?



Vinnovas insatser – fokus och lärande

Stärka drivkrafter och arbetsformer för samverkan – som främjar samspel mellan 
forskning, utbildning och innovation.

Samverkan med omgivande samhället – en integrerad del i lärosätenas utbildnings- och 
forskningsverksamhet



Senaste utlysningen 2017

PROJEKT FÖR ATT:
• Experimentera – våga pröva och utveckla arbetsformer

• Implementera – våga införa nya arbetsformer

• Utveckla nätverken och samarbeten mellan lärosätena

• Stärka kunskaps och erfarenhetsutbyte

Utgångspunkt: Genom att lärosäten själva definierar och driver 
utvecklingen ges goda förutsättningar för att resultat och lärande 
Implementeras och ger effekter i verksamheten.



K3-projekten
– resultat och användning?

KLOSS-Net 29 april 2020
Eva Klasson Wehler, K3-koordineringen



K3-projektens ambitioner

• Öka möjligheten till distansutbildning, livslångt lärande och 
arbetslivsanknytningen i utbildningar

• Skapa hållbara, långsiktiga och värdeskapande 
samverkansformer – internationellt, strategiskt, operativt och 
individuellt

• Möjliggöra uppföljning och utvärdering av kvalitet vid 
nyttiggörande  - organisatoriskt, forskning, utbildning, 
nyttiggörande och personnivå (karriär, incitament)

• Rekommendationer för incitamentsstrukturer och initiering av 
samverkan
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K3-projekten utvecklar metoder och verktyg för effektivisering 
och kvalitetsförstärkning på samverkansområdet för att:

Bara en påminnelse…



K3-projekten fokuserar på olika delar i processen och olika områden av samverkan

1. Samverkansbegrepp – definition och terminologi

AktiviteterUppstart Resultat & 
uppföljning Genomslag

2. Sådd-
finansiering

Öka 
sam-

verkan
3. Internationell 

samverkan

7. Medborgar-
forskning

5. Arenor – externa 
parter

4. Strategiska 
partnerskap

6. Metodik -
samverkansarenor

Öka samverkan 
– metodik

8. Distansutbild-
ningar

9. Uppdragsut-
bildningar

Kompetens-
utveckling

12. Exjobb i konstnärlig 
utbildning

11. Personrörlighet

10. Utbildningars 
relevans

Kompetens-
försörjning

17. Agenda 
2030 -

uppföljning

15. Sammanhållet 
kvalitetssäkrings-

system

16. Implementering -
kunskapsöverföring

13. Uppfölj-
ning/indikatorer

14. Meritvärde 
av samverkan

10. Utbildningars 
relevans/kvalitet

Kvalitet och 
uppföljning

Öka samhälls-
påverkan



Översikt - projektkoppling 

•Relevans och arbetslivs-
anknytning

•Utbildning för alla –
distansutbildning

•Livslångt lärande

•Integrerade kvalitetssäkrings-
system

•Kvalitetsuppföljning - utbildningars 
relevans

•Kvalitet processer för nyttiggörande
•Uppföljning – samverkansprocesser
•Gemensam begreppsanvändning 

och  förståelse

•Former för internationella, 
strategiska, 
individsamarbeten

•Former för nyttiggörande 
genom arenor

•Uppföljning av effekter i 
samhället (Agenda 2030)

•Meritvärde
•Kompetensutveckling
•Uppstart och uppföljning Incita-

ment
Samhälls-
påverkan

Kompetens-
försörjning

Kvalitet & 
uppföljning
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De forskningspolitiska målen och K3
Internationellt attraktiv och 
kompetensförsörjning:
• Internationell samverkan
• Livslångt lärande
• Arbetslivsanknytning
• Relevans och kvalitet

Kvalitet och uppföljning:
• Kvalitetssäkringssystem
• Meritvärde av samverkan
• Agenda 2030-uppföljning
• Kunskapstillgångar
• Uppföljning av samverkan
• Gemensam terminologi

Kapacitet:
• Kvalitet i samverkansformer
• Från strategiska partnerskap 

till medborgarforskning
• Internationell samverkan
• Såddfinansiering



Förslag till forskningspolitiken – Incitament
Meriteringssystem och karriärvägar: Utveckla lärosätenas meriteringssystem och karriärvägar så att FoU-samverkan med 
företag och rörlighet mellan lärosäten och företag likställs med andra akademiska meriter. 

Livslångt lärande: Främja det livslånga lärandet genom att utveckla incitament och förutsättningar för lärosäten och andra 
utbildningsaktörer att utveckla sitt kursutbud på sätt som är tillgängligt och attraktivt för yrkesverksamma.

Reformering av resursfördelningssystemet: Regeringen bör påbörja en reformering av resursfördelningssystemet mot så 
kallade ”utvecklingskontrakt”. 

• Det kan inledas med specifika resurstilldelningssatsningar baserat på utvecklingskontrakt.

• Dessa kan inledningsvis vara avgränsade till angelägna områden med svaga incitament som livslångt lärande. 

• Medel för detta skulle kunna tas från den fördelningspott som använts för omfördelning. 

Vinnovas erfarenhet är att relativt begränsade medel ger stort signalvärde, starka drivkraft för utveckling och stort lärande. 



TACK!

/Vinnova /Vinnovase@VinnovaseVinnova.se



Kunskap och 
kompetensförsörjning Tillgängliggöra och nyttiggöra 

forskningsresultat
Bidra till lösningar på   

komplexa samhällsutmaningar



ActivitiesInputs Output Impact Sustainable 
development
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Projektportföljen – samverkan ett medel för kvalitet och relevans

Tack Jan Axelsson, LiU, för bilden.
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