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Gemensam rekommendation till 
regeringen 

FÖR ATT STRATEGISKT UTVECKLA KVALITETSDRIVANDE SAMVERKAN

Trenden i samhället är att universitetens arbete med samverkan får 
ökad betydelse, vilket i sin tur kommer att påverka såväl anslags-
tilldelning till lärosätena som möjligheten att få externa bidrag 
för forskning. Samverkan integreras som en viktig parameter till 
exempel vid utlysningar av forskningsmedel och i forskningspro-
positionen (Prop. 2020/21:60) föreslogs även en förändring av 
högskolelagen. Förändringen innebär att lärosätenas samverkans-
uppgift får ett ökat fokus på ömsesidigt utbyte mellan högskola 
och omgivande samhälle och mindre fokus på enkelriktad infor-
mation om högskolans verksamhet. Denna fokusförskjutning 
medför att tidiga samverkansmedel får än större relevans. 

Små samverkansmedel i tidiga faser är ett mycket effektivt verktyg 
för att säkerställa att samverkansparterna fungerar väl tillsammans 
och att projekten som planeras är praktiskt genomförbara och 
skapar mervärde för alla ingående parter. Samverkansmedel vid 
lärosätena främjar ömsesidigt utbyte och insatser där kunskap och 
kompetens vid lärosätena kommer samhället till nytta. 

Mot denna bakgrund rekommenderas att regeringen skjuter till samver-
kansmedel direkt till högskolorna som ett sätt att skapa förutsättningar att 
uppfylla det förändrade uppdraget.

Uppsala, maj 2021
Projektgrupp och styrgrupp för projektet SAFIR
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Tack!

Ett stort varmt tack från projektgruppen till samtliga forskare, 
deras medsökande, och alla externa aktörer (företag, kommuner, 
organisationer, myndigheter m fl) som sökt medel och drivit 
projekt, som vi inom SAFIR har fått följa under de senaste tre 
åren. Ert engagemang för samverkan har varit viktigt, och vår för-
hoppning är att all kunskap som samlats här från er ska komma 
forskare framöver till nytta!
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Abstract – Kort sammanfattning

Tolv finansieringsinstrument för att stödja samverkan 
har testats vid sju lärosäten i Sverige, genom 131 
samverkansprojekt som finansierades mellan år 2018 
och 2021. Finansieringsinstrumenten utgörs av interna 
utlysningar för samverkansprojekt vid lärosätena. 
Utlysningarna har varierat i storlek, från ca 10 000 kr 
till 700 000 kr, och i tid, från några veckor upp till 
tre år. Hanteringen har skötts med olika upplägg på 
varje enskilt lärosäte, till exempel via centralt stöd från 
innovationskontor och innovationsrådgivare eller via 
samverkansavdelningar och ledningars samverkansråd 
eller liknande. 

Resultaten pekar på att både små och stora summor 
av samverkansmedel leder till resultat, och att ju större 
summa beviljade medel, desto fler resultat är rimligt 
att vänta sig. Men även en liten summa kan vara 
avgörande för om samverkan kan komma till stånd 
över huvud taget. Framför allt hjälper samverkansfi-
nansiering till genom att ge forskare tid och legitimitet 
för samverkansarbete. Projekten som har finansierats 
har visat en stor spännvidd i resultat (outputs) och i 
möjliga framtida förväntade resultat (outcomes). Det 
är tydligt att små samverkansmedel kan leda vidare till 
större samverkansmedel på längre sikt. 

Slutsatserna från resultaten adresserar styrkan i att 
kombinera en lärosätesstrategi med riktade interna 
satsningar på samverkan för att få utväxling av 
investerade medel i form av en ökad mängd nya 
ansökningar, ny kunskap och nya idéer som genererats 
under projektet, samt en ökad mängd publikationer i 
olika format. 

Den fördjupade kunskapen efter projektet spänner 
dels över processövergripande lärdomar, som till 
exempel vikten av en tydlig process, informations-
seminarier, handledning och rådgivningsfunktioners 
utformande, betydelsen av bedömarpanel och 
jävshantering. Vidare har projektet gett kunskap om 
utfallsrelaterade iakttagelser och effekter, som till 
exempel värdet för en enskild forskargrupp att få 
medel av och uppmärksamhet från den egna orga-
nisationen, bonusringar på vattnet som samverkans-
medel kan skapa, i form av att ge resurser och tid för 
samverkansarbete, vilket i flera studerade fall har lett 
till effekter utöver det vanliga. Processer har snabbats 
upp, projektidéer har genererats i samverkan och 
tagits vidare, nya innovationer har utvecklats, och sist 
men inte minst har även icke-fruktbara samverkansför-
sök kunnat avslutas på tidigt stadium. 

Reflections from the results address the strength 
of combining a university strategy with targeted 
internal investments in collaboration and external 
engagement, in order to get a return of investment of 
spent funds in the form of increased amounts of new 
applications, new knowledge and new ideas, as well 
as more publications in various formats.

The in-depth knowledge after the project encompasses 
process-wide lessons regarding the importance of a 
clear process, information seminars, supervision and 
design of advisory functions, the importance of the 
assessment panel and conflict-of-interest management. 
Further knowledge has been gathered for outcome-re-
lated observations and effects, such as the value for an 
individual research group to get funding and attention 
from its own organization, ripples-on-the water effects 
that these investments can create, in the form of pro-
viding resources and time for collaboration work and 
external engagement, which in several studied cases 
has led to impacts beyond the ordinary. Processes have 
been accelerated, project ideas have been co-developed 
and taken further, new innovations have been co-de-
signed, and non-fruitful collaboration attempts have 
also been able to be terminated at an early stage.
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Abstract – Short summary

Twelve funding instruments to support projects with 
focus on collaboration and external engagement have 
been tested at seven universities in Sweden, and 131 
projects were funded between 2018 and 2021. The 
funding instruments consist of in-house calls for col-
laboration projects at the universities. The call criteria 
have varied in size, between approximately 10,000 SEK 
and 700,000 SEK, and in time, from a few weeks up 
to 3 years. Management of the calls has been handled 
with different arrangements at each university, for 
example via central support from Innovation offices 
and advisers, or via Cooperation offices and External 
Engagement Councils or similar.

The results indicate that both small and large sums of 
external engagement funding lead to results, and that 
with larger amounts of funds granted, it is reasonable 
to expect more results. But even a small sum can be 
crucial, and act as a divider for whether or not the 
external engagement will take place at all. Above all, 
external engagement funding helps to give research-
ers valuable time and legitimacy for co-creative work. 
The financed projects have shown a wide range of 
outputs and possible expected future outcomes. It is 
clear that minor funding of collaboration and external 
engagement can lead on to greater funds for external 
engagement in the future.

Reflections from the results address the strength 
of combining a university strategy with targeted 
internal investments in collaboration and external 
engagement, in order to get a return of investment of 
spent funds in the form of increased amounts of new 
applications, new knowledge and new ideas, as well 
as more publications in various formats.

The in-depth knowledge after the project encompasses 
process-wide lessons regarding the importance of a 
clear process, information seminars, supervision and 
design of advisory functions, the importance of the 
assessment panel and conflict-of-interest management. 
Further knowledge has been gathered for outcome-re-
lated observations and effects, such as the value for an 
individual research group to get funding and attention 
from its own organization, ripples-on-the water effects 
that these investments can create, in the form of pro-
viding resources and time for collaboration work and 
external engagement, which in several studied cases 
has led to impacts beyond the ordinary. Processes have 
been accelerated, project ideas have been co-developed 
and taken further, new innovations have been co-de-
signed, and non-fruitful collaboration attempts have 
also been able to be terminated at an early stage.
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Till läsaren 

Denna rapport vänder sig i första hand till dig som 
arbetar med olika ledningsaspekter vid ett lärosäte 
i Sverige. Förhoppningen är att rapporten kan bidra 
med fakta som inspirerar och ger stöd och underlag 
i strategiska beslut som rör olika sätt att arbeta med 
samverkansfinansiering vid ett enskilt lärosäte. Ef-
fekter, lärdomar och reflektioner beskrivs specifikt för 
lärosätesledningar.

Rapporten vänder sig även till dig som arbetar 
strategiskt med forskningsfinansiering vid de svenska 
forskningsfinansiärerna och forskningsråden. Va-
riationen av finansieringsmodeller som testats och 
bredden av projekt som har finansierats ger en bild 
över progression och bredd i samverkan som även 
kan vara intressant för forskningsfinansiärers arbete. 
Kanske kan det även användas som ett inspel för de 
som strategiskt sitter med framtida större utlysningar 
för centrumbildningar, eller likande, i vilka samverkan 
är en central del. 

RAPPORTEN OCH PRESENTATIONEN - 
SAMVERKANSFINANSIERINGENS RESULTAT PÅ 
OLIKA SÄTT
Denna rapport utgör en kortfattad grund och ett bas-
komplement till ett gediget presentationsmaterial, i 
vilket samtliga resultat finns beskrivna, samt metoder 
och lärdomar. 

PROJEKTET SAFIR: 
SAMVERKANSFINANSIERING – 
REKOMMENDATIONER OCH MODELL FÖR 
ÖKAT NYTTIGGÖRANDE
Safir-projektet ingår som ett av 18 projekt finansierade 
av Vinnova inom programmet K3 – Kunskapstriangeln. 
I Safir ingår sju lärosäten – Mittuniversitetet (MiUn), 
Lunds universitet (LU), Stockholms universitet (SU), Lu-
leå Tekniska Universitet (LTU), Umeå universitet (UmU), 
Göteborgs Universitet (GU) samt Uppsala Universitet 
(UU) som också är koordinator för projektet.

Projektets övergripande syfte är att testa modeller för 
stimulansmedel som ska gynna och sänka tröskeln 
för samverkan mellan akademi och icke-akademiska 
organisationer. 

Projektets arbete har bedrivits i fem arbetspaket. 
Arbetspaket 1 omfattar övergripande koordinering 
av projektet samt intern och extern kommunikation. 

Inom arbetspaket 2 gjordes en sammanställning av 
nuläget för samverkansfinansiering vid både svenska 
och några utvalda utländska lärosäten. I arbetspaket 
3 samlades projektparternas tidigare erfarenheter och 
kunskaper in och en sammanställning av framgångs-
faktorer och utmaningar kring samverkansfinansiering 
gjordes. Denna sammanställning användes på olika 
vis inom arbetspaket 4, där huvuddelen av projektet, 
i form av testning och utvärdering av finansierings-
instrument och modeller, skedde. Avslutningsvis har 
lärdomar, från utlysningar och arbetsprocesser samt 
utvärdering av de 131 projekt som finansierats genom 
finansieringsinstrumenten, sammanställts och analyse-
rats i arbetspaket 5 och utgör basen för rekommenda-
tion och reflektioner. 

Alla sju lärosäten har bidragit i alla arbetspaket som 
även letts av olika lärosäten. Koordinering mellan 
lärosäten och arbetspaket har gjorts vid fysiska och 
digitala möten regelbundet under projektet.  

Arbetet i arbetspaket 4, med fokus på att testa och 
utvärdera olika verktyg för samverkansfinansiering, 
har kontinuerligt gjorts lokalt på lärosätena. Löpande 
kunskapsutbyte har skett under projektets gång i 
dialog lärosätena emellan, vilket har varit en av flera av 
projektets styrkor. Arbetssättet, att aktivt pendla mel-
lan att diskutera lärdomar dels på detaljnivå från ett 
enskilt lärosäte och dels på en övergripande nationell 
nivå, har lett till att lärosätena direkt har kunnat dela 
och använda ”best practice”, samt gett bra inspel till 
diskussioner.

FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR 
SAMVERKAN – KORT BESKRIVNING
Inom SAFIR har 7 lärosäten testat och verifierat 12 typer 
av samverkansmedelsutdelning (finansieringsinstru-
ment) från 2018 till maj 2021. De olika finansieringsin-
strument som använts och testats i projektet spänner 
från möjligheten att söka eventstöd på 10 000 kr till 
möjligheten att söka 1 700 000 kr för omfattande 
samverkansprojekt. I figur 1 ges en översikt över antal 
projekt som fått finansiering, och som ingår i databasen 
för detta projekt. Runt 108 av de 131 projekten har 
även hunnit rapportera in resultat efter avslutad pro-
jektfas. För en utförligare beskrivning av finansieringsin-
strumenten, se bilaga 1. Totalt finansierade lärosätena 
gemensamt projekt för ca 16 MSEK.
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Mycket liten summa
(10 000 – 20 999 kr)

Mellanstor summa
(51 000 – 100 000 kr)

Stor summa
(ca 300 0000 kr)

Mycket stor summa
(>1,7 Mkr)

LU
6 projekt

MIUN
3 projekt UU

17 projekt

GU
30 

projekt

LTU
15 

projekt

SU
3 projekt

Liten summa
(21 000 – 50 999 kr)

UU
10 projekt

UU
4 projekt

SU
10 projekt

SU
6 projekt LTU

6 projekt

Tematiska samverkansinitiativ

Ökat nyttiggörande genom 
forskningsdriven innovation

Verifiering för 
samverkan

Steg 3, Steg 2 
och Steg 1

Eventcheckar

Tvåstegsprojekt

Bygg för 
framtiden

Förstudier

VFS – Verifiering för 
samverkan

LTU
0 projekt

Större summa
(ca 500 0000 kr)

UmU
21 

projekt

Utvecklings-
medel för 
samverkan

Figur 1. De 12 olika finansieringsinstrumenten, namngivna, organiserade efter storlekskategori på samverkansmedel som har 
kunnat sökas av forskare, samt hur många projekt som har finansierats och ingår i denna sammanställning. Totalt syns 13 
finansieringsinstrument i diagrammet, men steg 3 vid LTU hann inte få någon sökande, så därför refererar vi i rapporten till 12 
finansieringsinstrument. För mer detaljer se bilaga 1. 

1. Resultat på kort sikt (outputs) omfattar här resultat som skett under projektets gång, eller i nära anslutning till projektets avslut, tidsmässigt 
inom något år. Med resultat på längre sikt (outcomes) menas här resultat som förväntas ske inom ca 5 år efter avslutat projekt.

2. Figur 2 är baserad på beskrivningen av vägen till genomslag i samhället (pathway to societal impact) från Romare, P. (2018) Impact Beyond 
Academia – A guide to help preparing for impact evaluations, Lunds universitet

3. Totalt har 144 projekt beviljats medel, men enbart 131 av dessa projekt ingår här. Fördelningen mellan män och kvinnor baseras på de 144 
projekten. Inom flera projekt har antal forskare varit mer än en person, men inom denna studie finns ej data för övriga ingående forskare, 
utöver huvudsökande.

METOD – KORT BESKRIVNING
Finansieringsinstrumenten (figur 1) testades genom 
att projektgruppen gemensamt utarbetade ramar och 
utbytte erfarenheter kring att:

•	 Sätta upp processer för att utlysa samver-
kansmedel internt på sina lärosäten

•	 Informera om utlysningarna, rådgiva sökande
•	 Hantera ansökningsprocess och utvärderings-

process
•	 Följa upp avslutade projekt som tilldelats 

medel

•	 Samla lärdomar, reflektioner och rekommen-
dationer baserade på arbetet

Totalt samlades data in från 131 finansierade projekt. 
En mer detaljerad genomgång av datainsamling och 
kriterier för uppföljning finns i bilaga 2. Dels samlades 
beskrivande data in för alla 131 projekten, och dels 
samlades resultat som kunde påvisas omedelbart i 
projektet eller på kort sikt (outputs) för de projekt som 
avslutats (108 projekt). Utöver det skattades förvän-
tade resultat som skulle kunna komma på längre sikt 
(outcomes), i enlighet med generell effektlogik1 (figur 2). 

Figur 2. Generell bild av effektlogik med fokus på samverkan inom akademin som leder till genomslag i samhället2. 

Projektmedel har sökts av totalt 229 forskare som 
huvudsökande (45% män och 55 % kvinnor) och av 
dessa har medel beviljats till 48% män och 52 % kvin-
nor3. Vid analysen av data har 5i-processen använts 
som förklaringsmodell. En mer detaljerad beskrivning 

av 5i-processen finns i bilaga 3. För varje projekt vär-
derades på vilket av de 5 stegen (Inspirera, Identifiera, 
Initiera, Ingå och Intensifiera) projektet befann sig, 
vilket gav underlag för en skattning av mognad inom 
samverkan (figur 3). 

10 
 

Metod – kort beskrivning 
Finansieringsinstrumenten (figur 1) testades genom att projektgruppen gemensamt utarbetade 
ramar och utbytte erfarenheter kring att: 

 Sätta upp processer för att utlysa samverkansmedel internt på sina lärosäten 
 Informera om utlysningarna, rådgiva sökande 
 Hantera ansökningsprocess och utvärderingsprocess 
 Följa upp avslutade projekt som tilldelats medel 
 Samla lärdomar, reflektioner och rekommendationer baserade på arbetet 

Totalt samlades data in från 131 finansierade projekt. En mer detaljerad genomgång av 
datainsamling och kriterier för uppföljning finns i bilaga 2. Dels samlades beskrivande data in för alla 
131 projekten, och dels samlades resultat som kunde påvisas omedelbart i projektet eller på kort sikt 
(outputs) för de projekt som avslutats (108 projekt). Utöver det skattades förväntade resultat som 
skulle kunna komma på längre sikt (outcomes), i enlighet med generell effektlogik1 (figur 2).  

 

Figur 2. Generell bild av effektlogik med fokus på samverkan inom akademin som leder till 
genomslag i samhället2.  

 

Projektmedel har sökts av totalt 229 forskare som huvudsökande (45% män och 55 % kvinnor) och 
av dessa har medel beviljats till 48% män och 52 % kvinnor3.  

Vid analysen av data har 5i‐processen använts som förklaringsmodell. En mer detaljerad beskrivning 
av 5i‐processen finns i bilaga 3. För varje projekt värderades på vilket av de 5 stegen (Inspirera, 
Identifiera, Initiera, Ingå och Intensifiera) projektet befann sig, vilket gav underlag för en skattning av 
mognad inom samverkan (figur 3).  

 
1   Resultat på kort sikt (outputs) omfattar här resultat som skett under projektets gång, eller i nära anslutning till projektets avslut, 
tidsmässigt inom något år. Med resultat på längre sikt (outcomes) menas här resultat som förväntas ske inom ca 5 år efter avslutat 
projekt. 
2 Figur 2 är baserad på beskrivningen av vägen till genomslag i samhället (pathway to societal impact) från Romare, P. (2018) Impact 
Beyond Academia – A guide to help preparing for impact evaluations, Lunds universitet 
3 Totalt har 144 projekt beviljats medel, men enbart 131 av dessa projekt ingår här. Fördelningen mellan män och kvinnor baseras på de 
144 projekten. Inom flera projekt har antal forskare varit mer än en person, men inom denna studie finns ej data för övriga ingående 
forskare, utöver huvudsökande. 
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Figur 3. Antal projekt inom de fem olika stegen i 5i‐processen, färgkodade efter storlek på utdelade 
medel. Finansiering av projekt över 100 000 kr (ljusgul färg) har skett till projekt som redan från 
början haft en högre mognad i sin samverkan. Små medel, runt 10 000 kr, har varit användbara både 
för projekt som är i sin början av samverkan, och för projekt som nått upp till Intensifiera‐steget i 5i‐
processen.  
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Figur 3. Antal projekt inom de fem olika stegen i 5i-processen, färgkodade efter storlek på utdelade medel. Finansiering av 
projekt över 100 000 kr (ljusgul färg) har skett till projekt som redan från början haft en högre mognad i sin samverkan. Små 
medel, runt 10 000 kr, har varit användbara både för projekt som är i sin början av samverkan, och för projekt som nått upp till 
Intensifiera-steget i 5i-processen. 

Slutsatser och lärdomar med illustrerade exempel

SAMVERKANSFINANSIERINGENS STORLEK 
OCH DESS EFFEKTER

Ju mer medel desto fler resultat

Ju mer medel ett projekt hade fått, desto fler olika 
typer av resultat hade projektet åstadkommit under sin 
projekttid. Det är förstås logiskt, att med mer tid och 
pengar så är fler resultat möjliga. 

I figur 4 syns att de lägre summorna av samverkans-
medel framför allt gett resultat i form av nya idéer, nya 
ansökningar/ny finansiering, tillgång till ny infrastruk-
tur, ny kunskap och studentengagemang, samt i några 
få fall nya processer, konferensbidrag och gästföreläs-
ningar. 

Figur 4. De 108 projekt som rapporterat in resultat efter projektslut har fått ange inom vilka resultatkategorier de haft ett eller 
flera resultat. För mer detaljer se bilaga 4. För projekt som fått samverkansmedel i storleksordningen 51 000 kr eller mer (gul och 
ljusgul) finns resultat i samtliga kategorier. 
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För projekt som fått samverkansmedel i storleksordningen 51 000 kr eller mer (gul och ljusgul) finns 
resultat i samtliga kategorier.  

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

An
ta
l p
ro
je
kt

Resultatkategorier

Under 20 999sek Mellan 21tsek‐50tsek
Mellan 51tsek‐100tsek Över 100tsek



11REKOMMENDATIONER OCH MODELLER FÖR SAMVERKANSFINANSIERING

Även en liten summa gör skillnad

Givet betydelsen av summan som delas ut, det vill 
säga att resultaten blir större med mer medel, så är 
det samtidigt lika viktigt att notera att de mindre sum-
morna (ca 10 000 kr till 50 000 kr) kan betyda oerhört 
mycket för det enskilda projektet och i slutändan vara 
det som gör att projektet verkligen leds vidare framåt. 

Evidens för detta finns dels i data som visar att en 
hög andel av projekten fortsätter sin samverkan efter 
projekttidens slut, dels från reflektioner från huvud-
sökande forskare, som tydligt uttryckt värdet av att 

en liten summa var det som saknades för att kunna 
mobilisera en gruppering och söka mer medel tillsam-
mans. 

I figur 5 syns det att 93 projekt av de totalt 131 i 
denna studie på något vis kommer att fortsätta sin 
samverkan med externa aktörer efter avslutad projekt-
tid. 61 projekt av totalt 95 projekt (64 %) som fått 
medel upp till 50 000 kr har svarat att de kommer att 
fortsätta sin samverkan på något sätt, medan så 
många som 89 % av de projekt som fått medel över 
51 000 kr kommer att fortsätta sin samverkan. 

Figur 5. Av de 131 projekten har 93 projekt angett att de vill fortsätta samverka på något sätt, 5 projekt kommer att avsluta sin 
samverkan, och för 33 projekt var det oklart hur de kommer att fortsätta efter projektslut. Projekten är indelade efter hur stor 
summa samverkansmedel de har tilldelats. Mer detaljer i bilaga 4.

Ytterligare en viktig slutsats är att en liten summa 
i något fall har lett till att forskaren och dess ex-
terna aktör kom fram till att det inte var fruktbart 
att fördjupa samverkan, då de inte kunde matcha 

varandras förväntningar. Detta ledde till att de snabbt 
kunde avsluta sin samverkan, och i stället gå vidare till 
nya konstellationer. 
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Case från Luleå Tekniska Universitet som pekar på vikten av små medel som 
centrala för att initiera en relation, och förstärka den, så att det leder vidare 
till nya aktiviteter, till gagn för både lärosätet och för samhället i stort.

Nyskapande utbildning för att göra småföretagare inom 
rennäringen mer konkurrenskraftiga och attraktiva

•	 Samverkanscheckarna möjliggjorde för samverkansparterna att etablera kontakt 
och hitta gemensamma intressen mellan samverkansparterna 

•	 Parterna fick möjlighet att analysera aktuella behov och kunde samskapa en plan 
för att möta dessa behov

•	 De aktiviteter som kunde genomföras genom finansiering av samverkanscheckar 
låg till grund för ansökan för extern finansiering från andra finansiärer

Projektet har efter initial finansiering genom samverkanscheckar tilldelats extern fi-
nansiering för att utveckla en nyskapande utbildning för att göra småföretagare inom 
rennäringen mer konkurrenskraftiga och attraktiva.

Slakteribranschen är i behov av förnyelse och mer personal. En av grundförutsättning-
arna för det är en nyskapande yrkesutbildning för personal och entreprenörer. En sådan 
kommer att tas fram inom projektet. 

Genomförd utbildning ska leda till en kvalitetsvalidering för små och medelstora företag, 
vilket i sin tur ska göra dem mer konkurrenskraftiga. Utbildningen ska också ge små-
företagarna möjlighet att erbjuda nya tjänster med anknytning till rennäringen genom 
att till exempel ta tillvara på mer av renen.
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Små medel är insteg till större medel längre fram

Det går inte att säga att en forskares möjligheter att få 
utdelning av större forskningsmedel ökar efter att de 
har fått en liten summa, eftersom det inte finns data 
för vad som skulle ha hänt om de inte hade fått den 
mindre summan samverkansmedel. Men det går att se 
att flera av de forskare som har beviljats samverkans-
medel av sina lärosäten är lyckosamma i att få mer och 
större medel, beviljade från nationella finansiärer. 

Detta kan antas ske dels för att relationen med 
samverkansparterna har förbättrats, och dels för att 
med en fördjupad diskussion kring ett ämne uppstår 
större förståelse för varandra vilket i sin tur kan leda 
till att formuleringen av behovsbild, problemställning 
och möjliga lösningar kan utvecklas på ett bättre i sätt 
i en gemensam större forskningsansökan. 

4. Nilsson, C., Romare, P., Thelin, L. och E. Wise (2020) Tematiska samverkansinitiativ vid Lunds universitet – Resultat och reflektioner, Lunds 
universitet, Lund, 42 sidor

I figur 6 syns olika målbilder med samverkan, som pro-
jekten kategoriserades in i - nya innovationer, forsk-
ningsansökningar, utbildningssamverkan, praktiknära 
forskning, uppdragsforskning, uppdragsutbildning, 
nätverk/arenaträff och annat. I kategorin ”annat” 
ligger de projekt som antas ha flera av målbilderna. 
Det är tydligt att för de projekt där målbilden har varit 
forskningsansökningar utgör ansökningar ett bety-
dande resultat, tillsammans med genererade idéer och 
ny kunskap.

Ett konkret exempel kommer från Lunds universitet, 
där satsningen på tematiska samverkansinitiativ 
gjordes, och medel delades ut till 6 initiativ som fick 
10,2 MSEK vardera över 3 år. Vid utvärderingen efter 
3 år framkom att initiativen, utöver mycket annat, 
hade lyckats attrahera nära 200 MSEK av extern 
finansiering på regional, nationell och internationell 
nivå. 4

Figur 6. Kortsiktiga resultat (outputs) från samverkansprojekten indelat efter projektens målbild, baserat på 108 projekt. Ett 
projekt som har angett forskningsansökningar som målbild, kan ha flera olika resultat (till exempel ny kunskap, vetenskaplig 
publikation) men varje resultat finns bara noterat 1 gång för varje projekt.  
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Ett annat mått på samverkansrelationen kan vara 
breddningen till fler aktörer, det vill säga ökningen av 
antalet involverade externa parter. För flera av projek-
ten fanns ett noterat ökat gemensamt intresse med 

fler externa aktörer efter projektets slut. Figur 7 visar 
hur antalet aktörer har ändrats för de 131 projekten, 
från ansökningstillfället till efter projekttiden, relaterat 
till var på 5i-nivån projektet hade startat. 

Figur 7. Totalt hade de 131 projekten involverat 485 externa parter. När projekten hade avslutats, noterades gemensamt intresse 
med totalt 513 externa parter. Ökningen syns främst i de projekt som började inom ”intensifiera” i 5i-processen. För detaljer se 
bilaga 4. 

Projektet har stärkt fältförankringen av min 
forskning och möjliggjort nya samarbeten 
för tillämpad välfärdsforskning.”  

Forskare vid Umeå universitet
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Initiering av samverkan för att göra forskningen mer 
praktiknära 
 

 Möjligheterna till samverkan innebar att forskningen blev mer praktiknära 
 Projektet resulterade i en förstudie, en vetenskaplig artikel och fyra forskningsansökningar 
 Inom några månader beviljades projektet medel från en större finansiär 

Universitetets forskare erbjöds möjligheten att söka utvecklingsmedel för samverkan för projekt som 
tog fasta på en konkret samhällsutmaning och motiverades utifrån något av hållbarhetsmålen inom 
Agenda 2030.  

En av de forskare som beviljades medel hade som övergripande mål med sitt projekt att med hjälp 
av den externa organisationen göra sin forskning mer praktiknära och anpassad efter de möjligheter 
och behov som identifierats i verksamheten. Tillsammans genomförde man en förstudie och en 
initial programteori sammanställdes i form av en artikel. Ett av de syften vi lyfte fram vid 
utlysningstillfället var att projektet ska ta sikte på och ligga till grund för en ansökan till en annan 
större utlysning inom ett års tid.  

Den förstudie som utvecklingsmedlen möjliggjorde kunde forskaren sedan använda som grund för 
fyra forskningsansökningar och inom loppet av några månader beviljades projektet en större summa 
från en av våra stora forskningsfinansiärer. 
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Case från Umeå universitet som pekar på vikten av små medel som centrala 
för att initiera en relation, och förstärka den, så att den leder vidare till nya 
aktiviteter, särskilt nya forskningsmedel i detta fall.

Initiering av samverkan för att göra forskningen mer 
praktiknära

•	 Möjligheterna till samverkan innebar att forskningen blev mer praktiknära
•	 Projektet resulterade i en förstudie, en vetenskaplig artikel och fyra forskningsan-

sökningar
•	 Inom några månader beviljades projektet medel från en större finansiär

Universitetets forskare erbjöds möjligheten att söka utvecklingsmedel för samverkan för 
projekt som tog fasta på en konkret samhällsutmaning och motiverades utifrån något 
av hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. 

En av de forskare som beviljades medel hade som övergripande mål med sitt projekt 
att med hjälp av den externa organisationen göra sin forskning mer praktiknära och 
anpassad efter de möjligheter och behov som identifierats i verksamheten. Tillsammans 
genomförde man en förstudie och en initial programteori sammanställdes i form av en 
artikel. Ett av de syften vi lyfte fram vid utlysningstillfället var att projektet ska ta sikte 
på och ligga till grund för en ansökan till en annan större utlysning inom ett års tid. 

Den förstudie som utvecklingsmedlen möjliggjorde kunde forskaren sedan använda som 
grund för fyra forskningsansökningar och inom loppet av några månader beviljades 
projektet en större summa från en av våra stora forskningsfinansiärer.
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FINANSIERING AV SAMVERKAN SOM STÖD 
FÖR VISION OCH STRATEGI

Syfte, mål och relevans leder till effekter

Tydliga mål och syften kan komma att ge effekter – på 
flera nivåer – för den enskilde forskaren och dennes 
externa parter, för lärosätet, och för samhället i stort. 

Dels syns det i projektresultaten – både i de kortsiktiga 
resultaten (outputs) och i förväntade resultat på längre 
sikt (outcomes) – att givet hur projektet kategoriserats 
i sin målbild (till exempel forskningsansökningar, 
utbildningssamverkan, eller innovation) vid ansök-
ningstillfället, så märks det i de resultat projekten har 

gjort på kort sikt, och vilka möjliga, förväntade resultat 
som de ser komma framöver. I figur 8 visas just 
målbild för projekt som har avslutats, för respektive 
finansieringsnivå. För varje projekt visas antal förvän-
tade, eller i framtiden möjliga, resultat (outcomes) som 
skulle kunna uppstå. Ju större summa samverkansme-
del, desto fler framtida förväntade resultat ser ut att 
realiseras, när det gäller projekt med målbilden nya 
innovationer, nya forskningsansökningar och praktik-
nära forskning, samt målbildskategorin annat, som 
innehåller flera målbilder och utgörs av projekt som är 
större i omfång. 
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Figur 8. Antal möjliga, förväntade resultat (outcomes) från samverkansprojekten, som skulle kunna inträffa längre fram, per 
projekt, indelat efter projektens målbild och finansieringsnivå, baserat på 104 projekt. 

Om dessa outcomes (som syns i figur 8) realiseras får 
det effekter i linje med målbilden, dels för forskaren 
och övriga projektdeltagare. Vidare skulle det också 
kunna, om visst löst antagande godkänns, leda till 
effekter i samhället, i form av framtida genomslag (till 
exempel innovation som landar väl, policy som ändras 
baserat på forskningsprojekts resultat, eller utveckling 
av ny metod som direkt kan plockas upp av företag 
och ge samhället en bättre enskild produkt eller tjänst 
från praktiknära forskning).

Dels är det tydligt att flera lärosäten har kopplat sina 
satsningar på samverkansmedel till lärosätesövergri-
pande planer, mål eller strategier. (För detaljer se tabell 
1.3 i bilaga 1) Utlysningarna av samverkansmedel 
speglar då denna högre ambition, att till exempel 
stödja forskare att nå större forskningsanslag hos 
nationella finansiärer vid utlysningar som betonar sam-
verkan eller att ansökningarna uttalat ska ha tydliga 

planer för fortsatt samverkan (UU, LU, GU), relatera till 
Agenda 2030 (UmU, SU) eller ha ett tydligt fokus på 
nytta i samhället och innovation (MIUN). 

På en mer direkt utlysningsnivå betonas i flera av 
finansieringsverktygen även att de i huvudsak sak kan 
användas för att testa och verifiera något nytt – ny 
samverkan, ny frågeställning eller ny utmaning (LTU, 
MIUN, UU, GU).  

De flesta utlysningar har varit öppna med att sökande 
forskare själv väljer vilka externa parter som ska ingå i 
ansökan.  Vid ett lärosäte har satsningen varit riktad, 
på så vis att det vid vissa utlysningar i utlysningstexten 
styrts vem som ska vara samverkanspart, till exempel 
lärosätets strategiska parter, eller andra specifika 
externa parter (UmU). 

Lite avhängigt på vilken nivå inom 5i-processen 
som den sökande är tänkt att befinna sig på, så har 
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formuleringarna i utlysningarna varierat. Naturligt är 
att för vissa utlysningar, där samverkan redan ska vara 
etablerad (LU) eller ha pågått en tid före ansöknings-
tillfället (bland annat MIUN, GU, UU), ställs krav på 
högre nivå inom 5i-processen för att kunna få medel. 
I dessa utlysningar betonas även att det nya ska vara 
frågeställningen eller utmaningen som forskarna vill 
svara på tillsammans med sina samverkansparter.

Återkopplingen till effekter ska ses i flera dimensioner. 
Dels att effekten för de enskilda projekten gynnas av 
tydliga egna mål, men även att effekten för lärosätet 
blir att samverkansfinansieringen ger mervärde i form 
av konkretisering av lärosätets egna mål och strategier, 

vilka omsatts i praktiska projekt, som fått resultat, vilka 
i sin tur på kort och/eller längre sikt leder till nytta för 
både samhället, och för det enskilda lärosätet. 

En lärdom från samtal om utlysningarnas mål och 
syften är att det är gynnsamt att koppla dessa till 
lärosätesspecifika strategier, mål och planer, för att 
kunna följa upp satsningen praktiskt (vad har samver-
kansmedlen lett till för universitetet) men också för att 
kunna kommunicera vikten av samverkanssatsningar 
både för forskare inom lärosätet och för de externa 
parter som ska ingå avtal med lärosätets forskare.

Totalt har samverkansmedel till 
initiativen på 10,2 MSEK hittills lett 
till tydligt ökad extern finansiering som 
omfattar över 200 MSEK inom de valda 
utmaningsområdena.”

Sammanfattat vid Lunds universitet
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Case från Göteborgs universitet som pekar på vikten av små medel som 
centrala för att initiera en relation, och förstärka den, så att den leder vidare 
till nya aktiviteter, särskilt nya forskningsmedel i detta fall.

Stöd till ungdomar i samhällsvård inför övergången från 
placeringen till att bo på egen hand

•	 Projektet fick kontakt med aktörer utanför akademin gällande hur man bäst kan 
stödja ungdomar i samhällsvård vid övergången från en placering till att bo på 
egen hand.

•	 Inledde samarbete med: Lund Universitets Socialhögskola, Psykologiska institutio-
nen vid Göteborgs universitet, AlbaCamp AB, Farsta stadsdel, samt även Inspek-
tion för vård och omsorg (IVO).

•	 Projektet har fått finansiering från FORTE för att utveckla en stödjande interven-
tion och testa modellen med hjälp av samarbetspartners.

Fokus för projektet var att samarbeta med nya aktörer och att testa hypotesen att en 
intervention skapad i samverkan bättre kan förbereda ungdomar inför att bo på egen 
hand jämfört med ungdomar som inte deltar i åtgärden.

En ansökan skickades in till FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd). 
Ansökan blev godkänd och projektet beviljades ett större bidrag från FORTE för ett års 
fortsatt planering, utveckling och pilotprovning med samarbetspartners och process-
utvärdering.
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Möjligheten att prioritera viktig samverkan

En gemensam lärdom, som kommit fram i diskus-
sion mellan lärosätena, är att utlysningarna ger 
lärosätena möjlighet att rikta samverkansmedel, i linje 
med lärosätets strategier, eller andra uppställda mål. 
Finansieringen kan ses som ett styrmedel, likväl som 
ett bottom-up inspirationsmedel, och används på olika 
vis vid olika lärosäten. 

Ett exempel på detta är Uppsala universitets satsning 
”Bygg för framtiden” som ställer kravet att sökande 
ska ha som mål att samla ett konsortium för att skicka 
in en ansökan till en större centrumansökan.

Ytterligare ett exempel är Umeå universitets (även 
nämnt ovan) riktade krav för forskarna att samverka 
med en viss strategisk part i några av utlysningarna, 
samt att projekten i vissa utlysningar skulle relatera till 
Agenda 2030.

Vidare har Lunds universitet haft en tydlig bottom-up 
prägel för de tematiska samverkansinitiativen under 
tre av dess utlysningar (20175, 2018 och 2019), då 

5.  I denna studie är endast den första generationen som består av 6 tematiska samverkansinitiativ inkluderad, då de pågår i 3 år.

6.  Citerat ur utlysningstexten för Lunds universitets tematiska samverkansinitiativs utlysningstext 2021

forskarna själva fått formera sig med externa parter 
kring gemensamma samhällsutmaningar. Den fjärde 
utlysningen, som stängde 2021, hade även med en 
top-down styrning, där Samverkansrådet, som utlyste 
medlen, ville se att av 4 beviljade ansökningar skulle 
1-2 riktas till initiativ som fokuserade på ”forskning 
och samverkan av högsta kvalitet och relevans för 
såväl den pågående pandemin och de samhällsföränd-
ringar som den kan leda till”.6

Inom SAFIR-projektet formulerades ett projektgemen-
samt mål, nämligen att samtliga ingående lärosäten 
skulle försöka engagera forskare inom samhällsve-
tenskap och humaniora att söka medel från samtliga 
finansieringsinstrument. Målet baserades på flera 
lärosätens erfarenhet av att dessa brukar vara något 
underrepresenterade när det gäller att söka innova-
tions- och samverkansmedel. Resultatet blev att totalt 
57% av huvudsökande i de 131 projekten kom från 
dessa två ämnesområden (figur 9).
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Figur 9. Samverkansfinansieringen har attraherat deltagare från flera och varierade ämnesområden med en betydlig överrepre-
sentation från samhällsvetenskap och humaniora (57%). För samtliga 131 projekt har även forskningsdisciplin specificerats och 
det är framförallt projekt inom pedagogik, konst och design, slaviska språk, svenska och flerspråkighet, samt psykologi som har 
finansierats inom samhällsvetenskap och humaniora. Den höga representationen inom samhällsvetenskap och humaniora kan 
bero på en kombination av olika saker. Det fanns i början av SAFIR-projektet en intention och uttalad önskan att fokusera på att 
nå de ämnesområden som annars är underrepresenterade när det gäller innovationsmedel, med denna typ av samverkansme-
del. Utöver denna intention, så kan medlen ha upplevts som mer lättillgängliga, då flera lärosäten hade informationstillfällen 
arrangerade för forskare, samt erbjöd support och stöd inför ansökningstillfället. Samverkan kan kanske även ses som en möjlig 
form för nyttiggörande och kunskapsöverföring inom samhällsvetenskap och humaniora. 
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Samverkansfinansiering frigör tid och ger 
legitimitet

En lärdom från de lärosäten vars samverkansmedel 
har delats ut av rektor, eller har utgjorts av en större 
summa, är att prioriteringen av samverkan har verkat 
som en positiv kraft för att få med externa parter i 
projekt och event. Samverkansmedel har gett möjlig-
het för forskare att specifikt ägna tid åt samverkan 
med relevanta parter, bygga nätverk, ha medel för att 
kunna resa till möten, arrangera möten, och på så vis 
komma ett steg längre i fördjupningen av relationen 
med de externa parterna. Flera av forskarna har 
angett att samverkan även skulle ha skett utan medel, 
men att det hade tagit mycket längre tid för dem att 
genomföra det.

Men även det motsatta gäller, det vill säga att de små 
samverkanssummorna frigör tid och ger legitimitet. 
Även om beviljad summa per projekt är relativ låg 
för VFS (GU) har det betytt mycket för sökande att få 
stöd och extern bekräftelse på det gedigna arbete de 
lägger ner på samverkan. Finansieringen möjliggör 
samverkan som annars kanske inte hade blivit av.

Från flera forskare har tydligt betonats att det varit 
viktigt att vara utsedd av det egna lärosätet (av rektor, 
dekaner, central administration eller likande). ”Mitt 
lärosäte stödjer det jag gör! Inom samverkan!” Det 
har i vissa fall verkat som en dörröppnare för att få 
med sig ytterligare externa parter i samverkansprojekt. 

Resultaten från detta pilotprojekt har fått 
mig att växa som forskare. Den viktigaste 
fördelen är att policydokument har skrivits 
om ämnen som har efterfrågats av intres-
senter snarare än att akademiker har gissat 
sig fram till vad intressenter vill ha.”

Forskare vid Stockholms universitet
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Case från Göteborgs universitet som pekar på vikten av små medel som 
centrala för att frigöra tid och få till samverkan som annars inte skulle bli av.

STREET GAMES ACADEMY – Västra Götaland

Syftet har varit att stimulera ungdomar till fysisk aktivitet och studiemotivation i socio-
ekonomiskt utsatta områden. VFS-projektet ledde till en skiss på modellen som sedan 
presenterades av gruppen i ett stort kick-off möte i Vasaparken med externa aktörer 
(bla Västra Götalandsregionen (VGR), Business Region Göteborg, Chalmers, Högskolan 
Väst, Unionen och Saco). Mötet var avgörande för att sedan lyckas med en ansökan till 
VGR. Alla ungdomar som deltog i projektet första terminen i en av universitetets klubbar 
klarade provet i matematik väl samma termin. Efter pilotåret – där projektet lyckades 
med en ansökan till Västra Götalandsregionen – tog projektet fart och nådde ytterligare 
samverkansparter. Nu tar projektet nästa steg och sedan hösten 2020 omfattar projektet 
5 lärosäten och 12 idrottsföreningar på 9 olika platser i regionen. En undersökning av 
andra effekter pågår. 

 Utan VFS-medlen är det sannolikt att projektet inte skulle ha hänt.  

– Catherine Gillo Nilsson, Göteborgs Universitet 

Projektet bedöms ha goda förutsättningar att inte bara göra reell skillnad för de ungdo-
mar som kommer att ta del av insatsen, men också att skapa långsiktiga samverkans-
strukturer för fortsatt gemensamt arbete mellan idrottsrörelsen, berörda stadsdelar och 
akademin.  Kombinationen med läxhjälp och träning inom Street Games Academy tror 
vi blir en utmärkt hållbar utvecklingstrappa i vår helhetssatsning med Street Games […].  

– RF-SISU Västra Götaland 
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Indirekt understödjs lärande i samverkan

När ett lärosäte självständigt håller i utdelningen 
av samverkansmedel kan lärdomar dras och kun-
skapsutbyte ske även inom lärosätet, dels vad gäller 
samverkan och samverkansprocesser och dels vad 
gäller uppföljning och utvärdering av dessa. Vidare 
stimuleras lärande inom organisationen, genom att ha 
strukturerade processer och stöd. 

Lärandet sker på flera ställen i organisationen, inte 
minst hos den forskare som beviljas medel, och utför 
sin samverkan. Inom de större projekten (LU) syns 
även ett aktivt lärande mellan forskare sinsemellan, 
och mellan samverkansparter och forskare. I den 
utvärdering som Lunds universitet gjorde över de 6 
tematiska samverkansinitiativen framkom att det fanns 
en progression i samverkan som av koordinatorerna 
beskrevs som stegen i en trappa, där varje steg för-
djupade både relationer och förståelse, samtidigt som 
intensitet, bredd och djup i aktiviteterna ökade7. 

Några lärosäten har processer för uppföljning och 
reflektion efter avslutad projekttid. Lärande sker även 
mellan forskare och stödpersonal som arbetar med 
finansieringsinstrumentet, till exempel i en rådgivande 
situation. Vidare genomgår de personer som ingår i 
bedömningen av ansökningarna en lärandeprocess 
i att de dels behöver förhålla sig till utlysningstexter 
med dess kriterier, samt lärosätets övergripande 
strategier och mål, och dels relatera detta till, för dem, 
nya samverkansområden, samverkansaktiviteter och 
samverkansprocesser inom de olika ämnesområden 
som ansökningarna tar upp. Att dessa utlysningar 
skett i samband med olika event och mötesplatser 
har inneburit både att det varit lätt att nå ut till de 
deltagande forskarna och externa parterna och att det 
gett dem extra motivation att snabbt därefter starta 
upp samarbeten med varandra. (UmU)

BETYDELSEN AV STRUKTURERAT STÖD I 
FINANSIERINGSPROCESSEN 

Snabb hantering och tydlig process ger positiv 
injektion

Samtal och kunskapsutbyte mellan medverkande 
lärosäten har lyft vikten av ”snabba, och små, medel” 
för samverkan, som tillåter testande och även miss-
lyckanden. I samtal med forskare har det framkommit 

7. Nilsson, C., Romare, P., Thelin, L. och E. Wise (2020) Tematiska samverkansinitiativ vid Lunds universitet – Resultat och reflektioner, Lunds uni-
versitet, Lund, 42 sidor, samt E. Wise, Nilsson, C., Romare, P., Thelin, L. (2021) Moving beyond traditional measures – lessons from evaluating 
collaborative initiatives at Lund University, University-Industry Interaction Conference Series Proceedings, in press

8.  AIMday är ett koncept som utvecklades av Uppsala universitet 2008, där externa aktörer formulerar de frågor de har till akademins forskare. 
Frågorna utgör grunden till agendan under en gemensam dag mellan akademin och externa parter där de tillsammans diskuterar möjliga 
lösningar, problemformuleringar och metoder för att ta frågeställningarna vidare. Ofta görs detta med siktet inställt på fortsatt samverkan, 
genom att till exempel ansöka om gemensamma projektmedel. Mer information finns på https://aimday.se/ 

att möjligheten att söka medel som delas ut nära 
forskarna i snabba processer har upplevts som positivt. 

Att samla denna typ av medelsutdelning på central 
plats i lärosätesorganisationen ger en likvärdighet i 
ansöknings- och utvärderingsprocessen (tydlighet i 
kriterier och vem som bedömer ansökningarna, i han-
tering av jäv och i kommunikation), vilket är önskvärt. 

Reflektioner:

Det är en fördel att kunna besluta om små 
medel ”internt” på innovationskontor/sam-
verkansenhet då processen blir snabbare och 
medlen kan användas som en ”snabb injektion” 
för att komma igång. (UU)

Eftersom att de medel vi beviljat varit relativt 
små (≤ 50 000 kr) har vi oftast kunnat fatta 
snabba beslut med hjälp av en arbetsgrupp och 
ledningen inom enheten. Projekten har på så vis 
kunnat initieras en kort tid efter att ansökningsti-
den löpt ut. (UmU)

Synlighet och kommunikation av utlysningar 
ökar söktrycket

Kommunikationen av utlysningarna har sett olika ut 
för de olika finansieringsinstrumenten, med allt från 
personliga samtal, till större mailutskick, informations-
möten med inbjudna talare, eller i samband med en 
AIMday8. Generellt är den samlade erfarenheten att 
synlighet och tydlig kommunikation riktad till forskare, 
men även till deras externa parter, har ökat söktrycket.

Reflektion:

Att dessa utlysningar skett i samband med olika 
event och mötesplatser har inneburit både att 
det varit lätt att nå ut till de deltagande fors-
karna och externa parterna och att det gett dem 
extra motivation att snabbt därefter starta upp 
samarbeten med varandra. (UmU)

https://aimday.se/
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RÅDGIVNING OCH STÖD TILL SÖKANDE 
ÖKAR PROJEKTETS MÖJLIGHET ATT LYCKAS 
MED SAMVERKAN
Rådgivningsfunktionen har skiftat mellan de olika 
finansieringsinstrumenten. I vissa fall sker rådgiv-
ning endast i form av stöd för att se till att formalia 
är på plats, och hjälp med att praktiskt förstå vad 
som ska stå med i en komplett ansökan. För andra 
finansieringsinstrument har rådgivaren varit den som 
föredragit projektet för bedömargrupperingen, och 
medverkat i struktur och upplägg av ansökans text. 
Oavsett stödnivå är den samlade erfarenheten att 
forskarens möjlighet att reflektera över sin ansökan 
med ytterligare en person skapar mervärde och input 
som kan öka möjligheten att lyckas med det tänkta 
samverkansarbetet. 

Reflektioner: 

De projekt som tar emot hjälp med ansökan blir 
bättre och har större chans att lyckas, samt får 
en ökad förståelse för samverkan i samband med 
detta. (UU)

Rådgivning inför ansökan uppskattas av sökande 
och leder till att majoriteten av de som faktiskt 
lämnar in en ansökan blir godkända. (GU)

Vi införde obligatorisk rådgivning för alla 
sökande efter pilotomgången av samverkans-
checkar. Det blev en enorm skillnad i antalet 
godkända ansökningar och sparade värdefull tid 
för såväl forskarna som stödfunktionen. (SU)

Universitetsledningens satsning på 
samverkansfinansiering har verkat som en 
positiv kraft i organisationen. Det har gett 
möjlighet och legitimitet till forskare att 
fördjupa samverkan och utveckla relationer 
med externa parter.” 

Sammanfattat vid Uppsala universitet
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Bilaga 1: Finansieringsinstrumenten – utförlig 
beskrivning

De sju lärosäten som ingick i SAFIR använde sig av 12 
olika finansieringsverktyg. I tabell 1.1 listas dessa, samt 
respektive lärosätes totala budget. I tabell 1.2 listas 
sedan antal projekt som beviljats medel och som ingår 
i denna rapport (några lärosäten har ytterligare projekt 
som ej finns med här, på grund av annan tidssträck-
ning). I tabell 1.2 syns även hur många av de projekt 
som deltagit inom SAFIR som har hunnit avslutas och 

rapportera sina resultat (108 projekt). På grund av 
pandemin år 2020 kom vissa projekt i otakt, vilket ofta 
löstes ofta lokalt genom att förlänga projekttiden. I 
vissa fall har projektet valt att avbryta helt. De bevil-
jade, men ännu oavslutade eller avbrutna projekten 
finns alltså med i den deskriptiva datainsamlingen, 
men saknar data för resultat på kort eller längre sikt 
(outputs, outcomes).

Tabell 1.1: Totalt finansierades 131 projekt med drygt 16 MSEK av de ingående 7 lärosätena. 

Lärosäte Vad satsningen har kallats internt på lärosätet Budget

Göteborgs universitet Verifiering för samverkan 1 462 470

Luleå tekniska universitet Steg 1, Steg 2 (och Steg 3) 900 000

Lunds universitet Tematiska samverkansinitiativ 10 200 000

Mittuniversitetet Ökat nyttiggörande genom forskningsdriven innovation 1 050 000

Stockholms universitet Eventcheckar, Tvåstegsprojekt 1 050 000

Umeå universitet Utvecklingsmedel för samverkan 1 350 000

Uppsala universitet Bygg för framtiden, Förstudier, VFS 4 458 649

Tabell 1.2: Antal projekt per lärosäte som ingår i rapporten, samt hur många projekt som hunnit avslutas och rapportera in 
resultat.

Lärosäte
Finansierings 

mekanism
Medel per projekt

Antal projekt som 
ingår i denna studie

Antal projekt som hunnit 
avslutas och hunnit bidra med 

information om resultat

GU Verifiering för samverkan ≤ 40 000 kr 30 19

LTU Steg 1 ≤ 20 000 kr 15 15

LTU Steg 2 ≤ 50 000 kr 6 6

LTU Steg 3 ≤ 100 000 kr 0 0

LU
Tematiska samverkans-

initiativ
500 000 kr per år i 2 år och 

700 000kr år 3
6 6

MIUN
Ökat nyttiggörande genom 
forskningsdriven innovation

max 525 000kr 3 3

SU Eventcheckar <10 000 kr 10 9

SU Tvåstegsprojekt <100 000kr 3 + 6 9

UmU
Utvecklingsmedel för 

samverkan
≤ 50 000 kr 21 15

UU Bygg för framtiden Ca 10 000 Kr 4 4

UU Förstudier < 50 000 kr 10 8

UU VFS (upp till 300 000) < 300 000 kr 17 14

Totalt 131 108
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I figur 1.1 syns en förenklad sammanfattning av 
ingående finansieringsinstrument och dess storleks-
ordning. Tre lärosäten hade olika nivåer på samver-

kansmedel – Uppsala universitet, Stockholms universi-
tet och Luleå tekniska 

Figur 1.1: De 12 olika finansieringsinstrumenten, namngivna, organiserade efter storlekskategori på samverkansmedel som 
kunnat sökas av forskare, samt hur många projekt som finansierats och ingår i denna sammanställning. Totalt syns 13 finansie-
ringsinstrument i diagrammet, men steg 3 vid LTU hann inte få någon sökande, så därför refererar vi i rapporten till 12 finansie-
ringsinstrument.

För Stockholms universitet användes ett två-stegs-
format för de lite större projekten. Tanken var att öka 
flexibiliteten genom att dela upp projektplanen i till 
exempel en sonderings- och en genomförandefas, 
med möjlighet att enkelt avbryta eller planera om efter 
fas 1. 

I Luleå var upplägget i form av tre steg, men för det 
högsta steget (steg 3) har inga projekt hunnit beviljas 
medel inom denna studie. Uppsala universitet använde 
också tre olika nivåer, men forskarna var ej tvungna 
att börja söka medel på den lägsta nivån, för att sedan 
söka på högre nivå. 

För Göteborgs universitet, Mittuniversitetet, Umeå 
universitet och Lunds universitet bestod samverkans-
instrumenten av en utlysning med endast en nivå av 
sökbara medel.

Syftena för de olika finansieringsinstrumenten är 
snarlika, men skiljer sig i detaljeringsgrad, och i för-
väntat utfall och mål med satsningen. I tabell 1.3 ges 
en översyn av samtliga syften, samt hur de eventuellt 
relaterar till lärosätesövergripande mål, strategier, 
planer och/eller beslut.

Mycket liten summa
(10 000 – 20 999 kr)

Mellanstor summa
(51 000 – 100 000 kr)

Stor summa
(ca 300 0000 kr)

Mycket stor summa
(>1,7 Mkr)

LU
6 projekt

MIUN
3 projekt UU

17 projekt

GU
30 

projekt

LTU
15 

projekt

SU
3 projekt

Liten summa
(21 000 – 50 999 kr)

UU
10 projekt

UU
4 projekt

SU
10 projekt

SU
6 projekt LTU

6 projekt

Tematiska samverkansinitiativ

Ökat nyttiggörande genom 
forskningsdriven innovation

Verifiering för 
samverkan

Steg 3, Steg 2 
och Steg 1

Eventcheckar

Tvåstegsprojekt

Bygg för 
framtiden

Förstudier

VFS – Verifiering för 
samverkan

LTU
0 projekt

Större summa
(ca 500 0000 kr)

UmU
21 

projekt

Utvecklings-
medel för 
samverkan
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Tabell 1.3: Finansieringsinstrumentens uttalade syfte och mål samt eventuell relation till övergripande strategi, plan eller mål. Den 
tänkta nivån inom 5i-processen för ansökningarna till de olika finansieringsinstrumenten finns också angiven. 1= inspirera,  
2= identifiera 3= initiera, 4= ingå, 5= intensifiera (se bilaga 3 för mer information om 5i-processen)

Läro-
säte

Finansierings-
instrument

Tänkt 
nivå på 
projekt 
inom 5i

Syfte med utlysningen för just detta finansieringsinstrument Relation till lärosätets strategi

GU

VFS 

< 40 Tkr

2-4 VFS-finansiering är tänkt att fungera som en möjliggörare som ger dig tid att 
utforska och definiera frågeställningar tillsammans med samverkansparter 
– sådana du redan känner till eller som är nya för dig. En eventuell samverkan 
bör skapa värde för alla inblandade och vi ser gärna att ni har en långsiktig 
plan för fortsättning efter VFS.

 

GU utgår från sin Vision 2030 och särskilt 
sin verksamhetsplan 2021. Målen och 
strategierna för perioden 2021–2024 är 
samlade inom sex fokusområden där ett 
är Omvärldsrelationer och samverkan.

LTU

Steg 1

 < 20 Tkr

2 Medlen är avsedda att användas till att skapa kontakt med potentiella 
samverkansparter utanför akademin. Syftet ska vara att skapa nya kontakter 
alternativt bjuda in tidigare parter för en ny samverkan.  

För LTU finns inte detta formulerat.

Steg 2

< 50 Tkr

3 Medel kan sökas av forskare och lärare för att initiera och konkretisera 
samverkan med extern part utanför akademin. Medlen är avsedda att 
användas till att forma och definiera samverkan med en eller flera parter utanför 
akademin. Medel kan endast sökas för en ny samverkan. Ingen tidigare 
formaliserad samverkanrunt den aktuella frågeställningen får ha funnits mellan 
parterna. Ansökan görs av parterna gemensamt.

Steg 3

< 100 Tkr

Projekt som fått finansiering i steg 2 kan söka medel för att påbörja samver-
kan med extern part för att verifiera och testa samverkansidén t.ex. genom 
en förstudie eller ett pilotprojekt. Ansökan görs av parterna gemensamt.

LU

Tematiska 
samverkans-in-
itiativ

1,7 Mkr för 3 år

5 Ur utlysningstexten: 
”Syftet med tematiska samverkansinitiativ är att:
• stödja arbete med lösningar av samhällsutmaningar inom områden där 
Lunds universitet har etablerad forskning som kan bidra till framtida 
genombrott;
• skapa plattformar som ger förutsättningar för samarbete mellan forskare vid 
Lunds universitet och identifierade externa samverkansparter;
• stimulera samarbeten över fakultetsgränser och lyfta fram goda exempel 
på samverkansprojekt

Tanken är att ett tematiskt samverkansinitiativ ska skapa en mötesplats för 
kunskap och utveckling inom ett preciserat problemområde. Erhållna medel ska 
användas till aktiviteter som bygger upp samverkansaktiviteter. Målet är 
att detta ska resultera i nya projekt och gemensamma ansökningar liksom 
utvecklingsarbete med universitetsexterna parter. Initiativet ska fungera som 
en plats för fysiska möten och ha en webbportal som synliggör forskning och 
aktiviteter både inåt mot Lunds universitet och utåt mot avnämare. Vidare är 
uppdraget att samla och kommunicera de genomslag som arbetet inom 
temat bidrar till.”

Lunds universitet utgår från sin strate-
giska plan för 2017-2026

Planen innehåller 6 prioriterade områden 
där ett av dessa är: Aktiva samarbeten 
stimuleras för att lösa samhällsutmaning-
arna 

MIUN

Ökat nyttig-
görande genom 
forskningsdriven 
innovation 

max 525 Tkr

3-5 Ur utlysningstexten: ”Utlysningen vänder sig till all forskande personal vid 
Mittuniversitetet som har en idé som kan leda till en innovation i det 
omgivande samhället. En innovation ska här ses i en bred kontext, det kan 
röra sig om nya produkter, tjänster eller något som gör att forskningsbaserad 
kunskap nyttiggörs på ett originellt sätt i samhället.” 

Syfte och målgrupp:
•	 Stärka incitamentsstrukturen för forskning med fokus på innova-

tionshöjd och nyttiggörande
•	 Medvetandegöra forskare kring kommersialisering och nyttig-

görande
•	 Bredda inflödet till nyttiggörandeprocessen (f.f.a. från HUM/SAM)
•	 Målgrupp: utlysningen vänder sig till samtliga forskare och forskar-

grupper inom lärosätet

Utlysningen görs inom Innovationskonto-
ret Fyrklöverns styrdokument som baserar 
sin verksamhet på Högskolelagen.

 

 

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1783/1783909_vision-2030-go--teborgs-universitet.pdf
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1785/1785737_goteborgs-universitets-verksamhetsplan-2021.pdf
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SU

Eventcheck 

< 10 Tkr

1-5 Ur utlysningstexten: ”Stockholms universitet har som ambition att stärka 
och utveckla samverkan med det omgivande samhället. Därför satsar 
Områdesnämnderna och Samverkansavdelningen nu på initiering och utveckling 
av samverkan genom utlysning av samverkanscheckar, vilket även tidigare har 
prövats i ett tvåårigt pilotprojekt.”

- Det övergripande målet med Samver-
kansavdelningens arbete är att stödja och 
främja samverkan.

- Genom den kartläggning av samverkan 
som genomfördes vårterminen 2015, det 
arbete som de lokala samverkanskoordi-
natorerna genomfört sedan dess, samt 
inte minst pilotsatsningen på samverkans-
checkar 2016-2018, har det blivit tydligt 
att det finns ett behov av ekonomiskt 
stöd för att starta eller fördjupa ömsesidig 
samverkan med externa parter i det 
omgivande samhället. 

- Stockholms universitet har som ambi-
tion att bidra till uppfyllelsen av Agenda 
2030 och de globala hållbarhetsmålen, 
vilket harmonierar med projektet SAFIRs 
övergripande mål att testa och verifiera 
former för samverkansfinansiering som 
möter samhällsutmaningar och bidrar till 
nyttiggörande.

Tvåstegsprojekt < 
100 Tkr

1-5 Ur utlysningstexten: ” Stockholms universitet har som ambition att stärka 
och utveckla samverkan med det omgivande samhället. Därför satsar 
Områdesnämnderna och Samverkansavdelningen nu på initiering och utveckling 
av samverkan genom utlysning av samverkanscheckar, vilket även tidigare har 
prövats i ett tvåårigt pilotprojekt.” 

 

Skillnaden mellan Eventcheckar och Tvåstegsprojekt, förutom storleken på medel 
är att eventcheckar inte kan användas för finansiering av lönekostnader.

UmU

Utvecklingsmedel 
för samverkan 
(UFS) < 50 Tkr 
Ökat till 85 Tkr 
efter SAFIR

2-5 Ur utlysningstexten: ”Utvecklingsmedel för samverkan är ett enkelt sätt att 
finansiera ett samarbetsprojekt mellan akademi och privat, offentlig eller 
ideell verksamhet. Ni ges möjlighet att gå från en samarbetsidé till att 
konkret testa den!” 

Medlen har utlysts i samband med AIMdays (3 st), en Partnerskapsdag med 
Umeå kommun samt som stimulans/stöd kopplat till Agenda 2030 satsning/
fokus. I vissa fall har utlysningen styrt att man bara kan söka samverkan med 
universitetets strategiska partners alternativ deltagande organisationer vid 
AIMday. 

Vid varje mötesplats är olika parter naturliga att söka med. Ibland låst vilka 
parter, ibland kopplat till att det till exempel måste handla om Social Innovation.

Samverkansmedlen nämns i verksamhets-
planen:

Som en del av det nationella utvecklings-
projektet SAFIR erbjuda samverkansmedel 
för att underlätta och främja nya samar-
beten med det omgivande samhället.

Målsättning när medlen utlysts i samband 
med Agenda 2030 satsning:

Dels ska projektet ta sikte på och ligga till 
grund för en ansökan till en annan, större 
utlysning inom ett års tid.

UU

Bygg för framti-
den (BFF)

< 10 tkr

5 Syftet med BFF är att frigöra medel som ska underlätta för forskare att bygga 
konsortium inför ansökningar såsom Vinnovas Kompetenscentrum, EIT 
Health, UDI, IMI med flera där minimum en extern part ska ingå. 

Mål: Inlämnad ansökan till större utlysning som till exempel Vinnovas 
Kompetenscentrum, EIT Health, UDI, IMI med flera där minimum en extern part 
ska ingå.   

Test av helt nytt finansieringsinstrument 
inom ramen för SAFIR, initierat av UU 
innovation. 

Förstudiemedel 

< 50tkr – 100tkr

3   Ur Rektorsbeslut 2018-10-23 UFV 
2017/1728 

Beslut
Härmed beslutas:
- att fastställa Samverkansfinansiering - fi-
nansieringsmodell för Uppsala universitet 
enligt bilaga

- att förstudiemedel om upp till 100 000 
kr/projekt hanteras inom UU Innovation 
enligt tidigare framtagna processer.

- att verifiering för samverkan (VFS) (upp 
till 300 000kr/projekt) och förstudiemedel 
(upp till 100 000 kr/projekt) etableras som 
verktyg för samverkansfinansiering på 
Uppsala universitet.

Verifiering för 
Samverkan  

< 300 tkr

4 Utlysningens övergripande syfte är att stimulera till samverkan mellan 
forskare vid Uppsala universitet och extern organisation, genom att 
verifiera antingen en ny samverkanskonstellation, eller en ny frågeställning 
mellan redan samverkande parter (eventuell tidigare förstudiefinansiering dock 
undantagen).

Verifiering för samverkan, VFS, är ett erbjudande om att söka finansiering för att 
utveckla forskningssamarbeten mellan Uppsala universitet och privat, offentlig 
eller ideell verksamhet. VFS ger forskare och externa organisationer möjlighet 
att gå från en samverkansidé till att konkret testa den i gemensamma 
projekt! Syftet är att hjälpa forskare och externa organisationer att tidigt kunna 
se om idén har potential för drivas vidare och om själva samverkan fungerar väl 
och kan utvecklas ytterligare. VFS är ett program som finansieras av Uppsala 
universitet i syfte att främja samverkan med det omgivande samhället och att 
forskning kommer till nytta.

Mål: Att tidigt kunna se om idén har potential för att drivas vidare och om 
själva samverkan fungerar väl och kan utvecklas ytterligare = Verifiera både 
samverkanskonstellation och samverkansidé.

Bakgrund (från Beslutstext)
”Syftet med detta förslag är att skapa stabilitet och långsiktighet för 
samverkansfinansiering vid Uppsala universitet, samt att ge förutsättningar 
för att koppla finansieringen till samverkansaktiviteter (bl.a. aktiviteter 
som föreslås kopplat till teman som lyfts fram i regeringens forskningsproposi-
tion). Förslaget är att universitetet avsätter egna resurser för att möjliggöra en 
totallösning för "smörjmedel" till projekt i tidig fas och därmed möjliggöra 
samverkansprojekt som är väl förberedda inför externa utlysningar.”
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Bilaga 2: Metod – utförlig beskrivning

9.  UTVIND - Utveckling av indikatorer för uppföljning av samverkan är ett av de Vinnova-finansierad K3-projekt, till vilken SAFIR också hör. Mer 
information finns här: https://k3-projekten.se/project/utvind/

URVAL AV INDIKATORER FÖR UTVÄRDERING 
AV FINANSIERADE PROJEKT INOM SAFIR
För att på ett enhetligt sätt kunna följa upp, utvärdera 
och jämföra de olika typerna av satsningar på samver-
kansprojekt, som de ingående lärosätena i SAFIR hade 
satt igång, diskuterades olika möjliga indikatorer för 
uppföljning. En lista på urvalskriterier för uppföljning 
som tagits fram inom K3-projektet UTVIND användes 
som inspiration9, samt de olika erfarenheter som de 
i SAFIR ingående lärosätes deltagare hade förvärvat 
genom tidigare utvärderingar.

Eftersom medlen som beviljades var av mycket olika 
storlek – allt från 10 000 kr checkar till årliga bidrag 
i tre år om 500 000 kr eller 700 000 kr – delades 
finansieringen in i fyra olika storlekskategorier.

•	 Samverkansmedel upp till 20 000 kr
•	 Samverkansmedel mellan 21 001 kr och 

50 000kr
•	 Samverkansmedel mellan 50 001 kr och 

100 000 kr
•	 Samverkansmedel över 100 001 kr

Samtliga projekt har även rapporterat in följande 
beskrivande variabler (tabell 2.1):

Tabell 2.1. Sammanställning av variabler för ingående projekt i SAFIR, och hur de definierats eller beskrivits

Variabel Förklaring Kommentar

Projektnummer och projekt-
namn

Varje projekt som tagits med i samman-
ställningen har fått ett eget ID bestående 
av lärosätet samt nummer, och dess eget 
projektnamn har lagts in

SCB Forskningsämne

Projekten har kategoriserats enligt SCBs 
huvudkategorier: Naturvetenskap, Teknik, 
Medicin och hälsovetenskap, Lantbruksve-
tenskap, Samhällsvetenskap och humaniora

I de projekt där tvärvetenskapliga eller flera 
discipliner ingått, har projektet kategoriserats 
efter projektkoordinatorns hemvist. 

Ämnesgrupp

Fritt fält för att förtydliga vilket ämne, vilken 
disciplin som ingått i projektet. Här har 
även noterats när det är tvärvetenskapliga 
projektet.

Vilka av FN:s globala håll-
barhetsmål som projektet 
relaterar till

3 olika mål kunde maximalt läggas till.

Samverkanskategori

Projekten beskrevs här enligt Vinnovas kategorisering av samverkansmönster:
• Samverkan vid tekniköverföring (Utveckling och spridning av innovationer i samverkan, 

Företagsetableringar)
• Forskningssamverkan (Samverkan i forskning, Uppdrags- och aktionsforskning som 

inkluderar samverkan, Delade faciliteter och forskningsinfrastruktur, Personrörlighet, 
Samverkan kring forskarutbildning)

• Utbildningssamverkan (Uppdragsutbildning och fortbildning, Behovsanpassning av utbild-
ning, Praktik och fallstudier i samverkan, Samverkan i undervisning och handledning)

• Övrig utåtriktad samverkan (Nätverkande, arenautveckling och partnerskap, formellt 
deltagande i samhällsutveckling, Deltagande i publika event och popularisering av forsk-
ning, konsultverksamhet)

https://k3-projekten.se/project/utvind/
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5i-processen 

Projekten har delats in i var de befinner sig i 
följande 5i-processens trappa:
• Inspirera
• Identifiera
• Initiera
• Ingå
• Intensifiera

Det finns flera olika versioner av samver-
kanstrappor. 5i-stegen beskrivs i bilaga 2. 
Kategoriseringen har inte gjorts av de enskilda 
projekten, utan av SAFIRs arbetsgrupp.

Antal externa samverkans-
parter aktiva i projektet 
från:
• Kommun
• Region
• Företag
• NGOs
• Myndigheter
• Andra

För att få en uppfattning om mängden av 
aktörer involverade i projekten listades 
antalet externa parter som medverkat eller 
omnämnts i ansökan. 

Målbild med samverkan

För att få en överblick av vilka olika typer av 
målbilder som projekten haft, kunde ett av 
följande mål väljas (ref UTVIND): 
• Nya innovationer
• Forskningsansökningar
• Utbildningssamverkan
• Praktiknära forskning
• Uppdragsforskning
• Uppdragsutbildning
• Nätverk/arenaträff
• Annat 

Kategorin Annat valdes då flera av målen 
ingick i projektet (vilket kunde vara möjligt för 
de större projekten) eller då ett annat mål var 
specificerat.

För varje projekt kunde en kommentar lämnas 
rörande projektets mål.

Insamling av data för respektive projekt skedde 
sedan baserat på tre huvudkategorier:

•	 Resultat (kvantifiering av olika typer av kort-
siktiga resultat, outputs) 

•	 Effekter (förväntade, långsiktiga resultat, 
som kanske inte infriats än, men som kan 
komma av fortsatt samverkan, outcomes) 

•	 Lärande (vilka framgångar och hinder som 
projektet stött på under projekttiden)

I kategorin Resultat har, för varje projekt, checkats 
av vilka faktiska, kortsiktiga resultat som redan har 
uppnåtts för projektet under projekttiden (1= har 
hänt, 0= har inte hänt), alternativt kommer att uppnås 
i nära tid efter projektslut. Dessa är

	Möten/samarbetsaktiviteter 

	Genererade idéer (till samverkans-former, nya 

lösningar till samhällsutmaningar)

	 Nya ansökningar 

	 Ny/Förändrad process 

	 Vetenskaplig publikation

	 Populär-vetenskaplig publikation

	 Konferens-bidrag 

	Gäst-föreläsning 

	 Studiebesök  

	 Tillgång till infrastruktur

	 Ny rekrytering/ny anställning

	 Ny kunskap

	 Ytterligare finansiering

	 VFT fortsättning

	 Studentengagemang

	Övrigt (ange på vilket sätt)

Då de ingående projekten har olika finansieringsbild, 
och pågår under allt från några månader till 3 år, 
varierar mängden aktiviteter stort. Vidare finns för 
varje projekt antalet aktörer angivet, som de har hittat 
gemensamt intresse med, för fortsatt samverkan.

Kategorin Effekter tar avstamp i vad projektet skul-
le kunna resultera i längre fram, som en försiktig 
prognos, det vill säga effekter som förväntas inträffa 
baserat på projektets resultat, men som ännu inte 
har gjort det vid rapporteringstillfället. Anledningen 
till att just dokumentera effekter på detta vis är 
att det inte är möjligt för SAFIR att återkomma om 
några år och mäta effekterna genom en uppföljning 
då. Detta blir nu en uppskattning av vad som skulle 
kunna inträffa, en förhoppning och en förväntan 
av vad som kan inträffa. Dessa data är alltså inte 
möjliga att dra allt för stora slutsatser från, men kan 
ses som en ambition och en indikation på möjliga 
effekter.
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Följande olika val finns listade som möjliga effekter:

	 Ny/Förändrad produkt

	 Ny/Förändrad tjänst

	 Stärkt relation

	 Affärsmöjligheter

	 Patent/IP 

	 Tillgång till infrastruktur

	 Ny rekrytering/ny anställning

	 Nya ansökningar

	 Ny/Förändrad process

	 Vetenskaplig publikation 

	 Populärvetenskaplig publikation

	 Konferensbidrag 

	 Annat

I huvudkategorin Effekter ställs även frågan huruvida 
samverkan kommer att fortsätta efter projekttidens 
slut, och om svaret är jakande, på vilket sätt. 

I huvudkategorin Lärande har för varje projekt listats 
framgångar och hinder som tagits upp i slutrapporter 
till respektive lärosäte. För vissa av projekten har detta 

listats av dem själva, och för vissa är det information 
som framkommit i intervjuer och samtal, och som 
summerats av SAFIRs projektmedarbetare.

Insamling av data

Insamling av data för varje projekt har skett från 
våren 2020 fram till februari 2021. På grund av olika 
omständigheter (bland annat Covid-19-pandemin) har 
inte alla projekt hunnit avslutas, eller kunnat sam-
verka på tänkt sätt, varför det finns ett glapp mellan 
insamlade deskriptiva data (finns för 131 projekt) och 
resultat-data (finns för 108 projekt).

Fördjupad uppföljning av enskilda finansierings-
mekanismer vid ingående lärosäten

Parallellt med SAFIR:s arbete med att lärosätesö-
vergripande sammanställa fakta och analyser kring 
olika samverkansfinansieringsmekanismer, har några 
av de ingående lärosätena gjort egna fördjupade 
utvärderingar eller sammanställningar, med ytterligare 
information (bland annat Lunds universitet).

I min forskning så såg jag potentialen 
för mitt material och fick idéer mot nya 
tillämpningsområden, som jag nu har 
kunnat verifiera tack vare forskningsdriven 
innovation. Det har lett fram till att 
jag nu går vidare med idén till en 
nyhetsgranskning och freedom to operate.”

Forskare vid Mittuniversitet
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Bilaga 3: 5i som förklaringsmodell i analysen

UTGÅNGSPUNKT OCH FÖRKLARINGSMODELL 
FÖR STÖD TILL SAMVERKAN
I SAFIR-projektet har vi valt att använda 5i-processen 
som utgångspunkt och förklaringsmodell när vi 
testat finansieringsinstrumenten. Modellen är bra att 
diskutera utifrån tillsammans med forskare och bidrar 
till insikter och förståelse kring var de befinner sig i sin 

samverkansresa, samt vilka insatser som krävs på kort 
och lång sikt.  

5i-modellen togs fram som en del av ett treårigt 
samverkansprojekt ”ACCESS” (2016-2018) av 
Linköpings universitet, Uppsala universitet och Örebro 
universitet, och modellen syftade till att stärka 
innovationskraften hos små och medelstora företag i 
östra Mellansverige. 

Figur 3.1. 5i-processen utvecklad inom Accessprojektet 2016-2018 Källa: https://issuu.com/uuinnovation/docs/accessmagasin.sidor.
webb

5i är en vidareutveckling av Arne Erikssons Samver-
kansspiral från 1998 (SOU 1998:89)vilken under åren 
har används flitigt i olika anpassade varianter, inte 
minst av offentliga aktörer och myndigheter (Natur-
vårdsverket, Regionförbundet Örebro, Styrgruppen 
Vårdssamverkan Skaraborg, SOU 2018:11 med flera). 

Numera förekommer ofta varianten ”Samverkanstrap-
pan”, där samsyn och samförstånd slagits samman 
och samhandling lagts till på det översta trappsteget. 
Utveckling av spiralen till trots kvarstår grunderna, 
vilka beskriver samverkan som en process som börjar 
med samtal och som kan, om ömsesidighet, föränd-
ringsberedskap, förtroende, respekt och uthållighet 
beaktas, utvecklas till samsyn, samförstånd och 
samverkan.

5i-processen har också visat sig vara en bra förkla-
ringsmodell att använda för att kalibrera uppdraget 
och skapa samsyn bland kollegor som arbetar med 
att stödja forskare i att samverka. Olika metoder och 
stödjande insatser används beroende på var forskaren 
eller parten/parterna befinner sig i processen och hur 
utvecklad idén de vill driva, är. I det inledande steget 
genomför lärosätena insatser för att inspirera till sam-
verkan. Efter hand som parter hittar varandra övergår 
insatserna till att stödja identifiering och samsyn kring 
vad man vill åstadkomma tillsammans. Om parterna 
och idén är tillräckligt mogna kan ett formaliserat 
mindre eller större projekt initieras till exempel med 
hjälp av finansiering. Stödinsatser högre upp i trappan 
handlar ofta om coachning under pågående projekt, 
rådgivning kring avtal och IP, eller stöd vid konsortie-
bildning inför ansökan till större finansieringsprogram. 

https://issuu.com/uuinnovation/docs/accessmagasin.sidor.webb
https://issuu.com/uuinnovation/docs/accessmagasin.sidor.webb
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Figur 3.2. Samverkans- och innovationsledares stöd i olika skeden i 5i-processen.

Samverkanscheckarna har möjliggjort att 
samverkan blev av. Fick genom checken 
möjlighet att lägga tid på detta. Utan den 
är det stor risk att samverkan dragit ut på 
tiden. Nu har vi fått möjlighet att träffas, 
hitta gemensamma intressen och testa nya 
saker tillsammans.” 

Forskare från Luleå tekniska universitet
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Bilaga 4: Analys och resultat från 131 
samverkansprojekt genomförda vid sju lärosäten 

Resultat och analys finns även beskrivna i det 
presentationsmaterial som tagits fram i form av en 
powerpoint-presentation, med figurer i. 

Deskriptiva data om de 131 projekt som ingår i 
studien.

Total har 131 projekt finansierats inom SAFIR-projek-
tet, varav 107 är avslutade och inrapporterade, 4 har 
avbrutits och 20 är pågående (maj 2021).

Samverkansfinansieringen har attraherat deltagare 
från flera och varierade ämnesområden med en be-
tydlig överrepresentation från samhällsvetenskap och 
humaniora (57%). För samtliga 131 projekt har även 
forskningsdisciplin specificerats och det är framförallt 
projekt inom pedagogik, konst och design, slaviska 
språk, svenska och flerspråkighet, och psykologi som 

finansierats inom samhällsvetenskap och humaniora 
(figur 4.1). 

Den höga representationen inom samhällsvetenskap 
och humaniora kan bero på en kombination av 
olika saker. Det fanns i början av SAFIR-projektet en 
intention och uttalad önskan att fokusera på att nå de 
ämnesområden som annars är underrepresenterade 
när det gäller innovationsmedel, med denna typ 
av samverkansmedel. Utöver denna intention, kan 
medlen ha upplevts som särskilt lättillgängliga, då flera 
lärosäten arrangerade informationstillfällen arran- 
gerade för forskare, samt erbjöd support och stöd 
inför ansökningstillfället. Samverkan kan kanske 
även ses som en möjlig form för nyttiggörande och 
kunskapsöverföring inom samhällsvetenskap och 
humaniora

.

Figur 4.1: Ämnesområde för de ansökningar som beviljats medel (131 ansökningar) där huvudsökande kommer ifrån.

När det gäller att kategorisera projekten efter vilken 
typ av samverkan de bedriver (figur 4.2), blir det 
tydligt att forskningssamverkan har dominerat som 
typ av samverkan inom samhällsvetenskapliga projekt 
och inom projekt med bas i teknik, eller medicin och 
hälsovetenskaper. Projekten inom humaniora har en 
relativt jämn spridning mellan projekt inom forsknings-
samverkan, utbildningssamverkan och övrig utåtriktad 

samverkan, med viss betoning av utbildningssamver-
kan.

I kategorin övrig utåtriktad samverkan återfinns 
de projekt som har hela spektret av samverkan, eller 
mer än en kategori av samverkan, samt de som har 
en annan typ av samverkan än forskningssamverkan, 
utbildningssamverkan, eller samverkan vid tekniköver-
föring.
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hälsovetenskaper. Projekten inom humaniora har en relativt jämn spridning mellan projekt inom 
forskningssamverkan, utbildningssamverkan och övrig utåtriktad samverkan, med viss betoning av 
utbildningssamverkan. 

I kategorin övrig utåtriktad samverkan återfinns en del projekt som har hela spektret av samverkan, 
eller mer än en kategori av samverkan, samt de som just har en annan typ av samverkan än 
forskningssamverkan, utbildningssamverkan, eller samverkan vid tekniköverföring. 

 

Figur 4.2 : Distributionen av fyra samverkansformer enligt Vinnovas kategorisering inom respektive 
ämnesområde i dessa projekt. Forskningssamverkan (71 projekt), utbildningssamverkan (20 projekt), 
samverkan vid tekniköverföring (9 projekt), övrig utåtriktad samverkan (30 projekt) 

 

Figur 4.3 Identifierad målbild med samverkan. Av totalt 131 projekt var målbilden för 
samverkansaktiviteterna följande: forskning 50% av projekten (forskningsansökningar, praktiknära 
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av projekten och utbildning 8 % av projekten. Kategorin ”annat” (14%) inkluderar större satsningar 
med bredare målbild som inkluderar både forskning och utbildning, samt gemensamt uppställd 
samhällsutmaning. Inget av projekten hade uppdragsutbildning som mål. 

Identifierad målbild (figur 4.3) för medverkande projekt fördelar sig över forsknings, utbildnings och 
innovationsmålbilder. De flesta projekten hade just forskningssamverkan i fokus, med målbilden att 
samverkan skulle gynna forskningsansökningar (31%), praktiknära forskning (18%) eller 
uppdragsforskning (1%). Nya innovationer är målbilden i 14% av projekten inom 
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Figur 4.3 Identifierad målbild med samverkan. Av totalt 131 projekt var målbilden för samverkansaktiviteterna följande: forsk-
ning 50% av projekten (forskningsansökningar, praktiknära forskning, uppdragsforskning), nya innovationer 16 % av projekten, 
nätverk och arenaträffar 12 % av projekten och utbildning 8 % av projekten. Kategorin ”Annat” (14%) inkluderar större 
satsningar med bredare målbild som omfattar både forskning och utbildning, samt gemensamt uppställd samhällsutmaning. 
Inget av projekten hade uppdragsutbildning som mål.

Identifierad målbild (figur 4.3) för medverkande 
projekt fördelar sig över forsknings-, utbildnings- och 
innovationsmålbilder. De flesta projekten hade just 
forskningssamverkan i fokus, med målbilden att 
samverkan skulle gynna forskningsansökningar (31%), 
praktiknära forskning (18%) eller uppdragsforsk-
ning (1%). Nya innovationer är målbilden i 14% av 
projekten inom utbildningssamverkan (8%) och övrig 
utåtriktad samverkan, och lägst andel projekt fokuse-
rade på tekniköverföring (figur 4.2). 

Kategorin ”Annat” (14%) inkluderar de större 
satsningarna på projekt med tvärdisciplinära forskar-
uppställningar och flera externa parter, och där fokus 
för medlen var att både gynna forskning och utbild-
ning, men i flera fall även att försöka svara upp mot 

en gemensamt uppställd samhällsutmaning. En del av 
projekten hade nätverk och arenaträffar som mål för 
sin samverkan (12%), medan inget projekt hade som 
mål att ta fram uppdragsutbildning.

De 6 projekt som finansierades vid Lunds universitet 
är exempel på satsningar med en bred målbild, som 
spände över flera kategorier.

För varje projekt har de viktigaste av hållbarhetsmålen 
angetts (dock max tre per projekt). Figur 4.4 visar vilka 
av FNs globala hållbarhetsmål projekten tillsammans 
täcker in. Figuren baseras på 126 av 131 projekt, där 
de flesta angett 1 mål, och några har angett 2 eller 3 
mål. 
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1 - No poverty
2 - Zero hunger

3 - Good health and well being

4 - Quality education

5 - Gender equality

6 - Clean water and sanitation

7 - Affordable and clean 

8 - Decent work and economic 9 - Industry, innovation and 
infrastructure

10 - Reduce inequalities

11 - Sustainable cities and 
communities

12 - Resposible consumption and 
production

13 - Climate action

14 - Life below water
15 - Life on land

16 - Peace, justice and strong institutions

17 - Partnerships for the goals

DIAGAMRUBRIK

Figur 4.4 Andel av FN:s globala hållbarhetsmål som täcks in av 126 av projekten. 

Intressant att notera är att de finansierade projekten, 
tillsammans, täcker in hela spektret av FN:s globala 
hållbarhetsmål. Dock är vissa mål tydligare represen-
terade än andra. Mål 10 Reduce Inequalities och mål 
3 Good Health and Wellbeing dominerar. Mål 4 och 

mål 11 är också sådana mål som flera projekt adres-
serar. Vidare syns i Figur 4.5 att för mål 3, 4, 5, 12 och 
13 återfinns projekt från samtliga ämnesområden. 
För mål 9 och mål 11 är minst 4 av 5 ämnesområden 
representerade. 
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Figur 4.5 FN:s globala hållbarhetsmål och vilket ämne som huvudsökande i projektet kommer ifrån. 
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and well being. Projekt inom naturvetenskap adresserar 13 av 17 mål, teknik adresserar 13 av 17 
mål, medicin adresserar 8 av 17 mål, samhällsvetenskap adresserar 11 av 17 mål, och humaniora 
adresserar 10 av 17 mål.  

Det går inte att utläsa hur mycket pengar som lagts per hållbarhetsmål baserat på de data som är 
insamlade (figur 4.6). Däremot går det att se hur många projekt inom en finansieringsnivå, som 
adresserat ett visst hållbarhetsmål. Varje projekt har kunnat ange 1, 2 eller 3 mål, och då återfinns 
den finansieringsnivån under varje mål. N=126 av 131. Flera av målen (7st) adresseras av projekt 
från alla fyra finansieringsnivåerna – till exempel mål 3, 5, 8, 9, 10, 12 och 13. 

 

Figur 4.5 FN:s globala hållbarhetsmål och vilket ämnesområde som huvudsökande i projektet kommer ifrån.

Att projekt med bas i naturvetenskap adresserar flera 
av målen är kanske väntat, liksom teknik. Intressant 
är att flera projekt med bas i medicin också adresserar 

flera mål, utöver mål 3 Good health and well being. 
Projekt inom naturvetenskap adresserar 13 av 17 mål, 
teknik adresserar 13 av 17 mål, medicin adresserar 8 
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av 17 mål, samhällsvetenskap adresserar 11 av 17 mål, 
och humaniora adresserar 10 av 17 mål. 

Det går inte att utläsa hur mycket pengar som lagts 
per hållbarhetsmål baserat på de data som är insam-
lade (figur 4.6). Däremot går det att se hur många 
projekt inom en finansieringsnivå, som adresserat ett 

visst hållbarhetsmål. Varje projekt har kunnat ange 1, 
2 eller 3 mål, och då återfinns den finansieringsnivån 
under varje mål. N=126 av 131. Flera av målen (7 st) 
adresseras av projekt från alla fyra finansieringsnivå-
erna – till exempel mål 3, 5, 8, 9, 10, 12 och 13.

Figur 4.6 Finansieringsnivå på projekt och vilka hållbarhetsmål de adresserar.

Inom projektet har 5i-processen valts för att relatera 
projekten till samverkansmognad (figur 4.7). Se bilaga 
3 för mer detaljer om 5i. 

Finansiering av projekt över 100 000 kr har skett till 
projekt som redan från början haft en högre mognad i 

sin samverkan. Små medel, runt 10 000 kr, har dock 
varit användbara både för projekt som är i sin början 
av samverkan, och för projekt som redan är på 
Intensifiera-steget i 5i-processen.

Figur 4.7 Storlek på finansiering och initial samverkansmognad baserat på stegen inom 5i-processen

I figuren syns antal projekt per steg i 5i-processen – 
Inspirera (5 projekt), Identifiera (26 projekt), Initiera 
(58 projekt), Ingå (25 projekt) och Intensifiera (17 
projekt). Flest projekt har finansierats inom det som 
motsvarar Initiera-steget, med summor mellan 21 000 

kr och 100 000 kr. De projekt som tilldelats summor 
över 100 000 kr har haft projekt som startar från Ingå-
steget eller Intensifiera steget.

Totalt över alla deltagande lärosäten har flest projekt 
finansierats inom 5i-process-stegen Identifiera och 
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Initiera och Ingå (tillsammans 26+61+25= 109 pro-
jekt). Detta kan vara beroende på lärosätenas initiala 
strategi att nå ut till flera sökande i ett tidigt skede av 
samverkan (till exempel GU, SU), vilket kan jämföras 
med strategin om att satsa på få projekt som är mer 
utvecklade (till exempel MIUN, LU). Intressant är även 
att en del projekt som identifieras på Intensifiera-
steget i 5i-procssen har fått medel under 21 000 kr. 

 
 

SAMVERKANSFINANSIERING RELATERAT TILL 
PROJEKTUTVECKLING OCH RESULTAT

Utveckling i relationer med ingående parter

Totalt involverade de 131 projekten 485 externa 
parter. När projekten hade avslutats, så fanns det ett 
gemensamt intresse noterat med totalt 513 externa 
parter. Ökningen syns främst inom samhällsvetenskap-
liga projekt, naturvetenskapliga projekt och teknikpro-
jekt, samt de projekt som började inom ”Intensifiera” i 
5i-processen.

Figur 4.8 Utveckling i relationer med ingående parter.

Intressant är att det i figur 4.8 syns en ökning av antal 
parter som är engagerade totalt. Dock är det lika 
intressant att vissa samverkansprojekt har lett till ett 
minskat antal parter med intresse för fortsatt samver-
kan. Några möjliga anledningar till minskningen av 
antal parter kan vara: 

•	 Fokusering eller specialisering på en specifik 
aktivitet eller avsmalnat område, där vissa 
parter är intressanta som samverkansaktörer, 
medan andra inte är det

•	 Samverkan är klar – nu behöver forskaren 
gå till andra parter för att få fram annan 
kunskap (men har det varit ett ömsesidigt 
utbyte då? Eller bara ett ”ge mig er kunskap 
inom ert område”?).

•	 Projektet tydliggjorde för båda parter att det 
är inte är fruktbart att fortsätta – fel uppställ-
ning för den sakfråga man vill lösa, eller bara 
ingen ömsesidig vinning. 

En möjlig anledning till ökning av antalet parter:

•	 Bland de projekt som är på Intensifiera-
nivån, är samverkansmognaden hög, och 
projekten har varit mer komplexa, bredare 
och sträckt sig över längre tid. Det innebär att 
samverkansaktiviteterna har varit fler, och ett 
antagande är att detta i sig kan ha attraherat 
nya externa parter som identifierats som 
relevanta. 

I uppföljningen av projekten har vi inte ställt frågan 
varför forskaren ökade, eller minskade, sitt intresse 
med extern part. Det betyder att ovanstående anta-
ganden om varför ökning eller minskning har skett, 
baseras på reflektioner av de personer som arbetat 
nära projekten, och ska ses som just antaganden och 
inget annat. Det kan vara ett intressant nästa steg att 
fördjupa sig i.

Externa parter i projekten vid uppstart

Kommuner 149

NGO 43

Regioner 31

Företag 160

Andra 57

Myndigheter 45

Summa 485

Samhällskunskap Humaniora
Medicin och hälso-

vetenskap Naturvetenskap Teknik

Antal externa parter vid uppstart 157 116 55 58 99

Efter projektet avslutats - Antal 
parter som forskaren nu hade hittat 

gemensamt intresse med
165 87 47 77 137
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Relaterat till finansieringsnivå och 5i-processen
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Figur 4.9 Hur svaren på frågan ”Kommer samverkan att fortsätta efter projektets slut?” Fördelar sig över projekten med avse-
ende på finansieringsnivå och nivå inom 5i-processen.

93 av 131 projekt har angett att de kommer att 
fortsätta i någon form efter avslutade projektmedel. 5 
projekt har angett att de ej ser en fortsatt samverkan. 

För de projekt som angett att samverkan fortsätter i 
annan form, så kan detta inbegripa minst en kategori 
(det vill säga samverkan inom både forskning och 

utbildning, eller forskning och nätverk/plattform) eller 
fler kategorier, såväl som annan form av samverkan.

En viktig kommentar om data-insamlingen är att de 
projekt som ej hade angivit data för denna fråga, har 
fått värdet Vet ej.Kortsiktiga resultat från samverkansprojekten 

indelat efter projektens målbild – 108 projekt
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Figur 4.10. Kortsiktiga resultat från samverkansprojekten indelat efter projektens målbild 

Av de totalt 108 projekt som rapporterade in resultat 
(Observera att 107 projekt är klarmarkerade, men 108 
projekt finns inrapporterade med resultat), så är det 
tydligt att flera av de projekt som haft som målbild att 
skicka in ansökningar (Figur 4.10 stapel 2 och stapel 4, 
samt stapel annat i vänster diagram), också har gjort 

det. I kategorin annat återfinns de projekt som inte 
bara har ett mål, utan kanske flera mål – forsknings-
ansökningar, innovationer, nätverk och praktiknära 
forskning till exempel – det vill säga de projekt som är 
lite större. 
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Kortsiktiga resultat från samverkansprojekten – per finansieringsnivå och målbild
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Figur 4.11 Kortsiktiga resultat (se legenden) från samverkansprojekten indelat efter projektens målbild (x-axeln) och finansie-
ringsnivå.

Projekt som har fått lite medel, har lyckats genomföra 
några få saker som de hade ställt upp som mål, inom 
främst nya idéer och ny kunskap, samt nya ansökning-
ar (Figur 4.11). Ju mer medel ett projekt har beviljats, 
desto fler outputs har projektet lyckats leverera.

Har projektet angett målbilden forskningsansökningar, 
så har deltagarna i projektet ofta hunnit skriva lite 
publikationer också. Har innovationer eller utbild-

ningssamverkan angetts, verkar inte just publikationer 
ha varit relevanta som output från projektet (mer blått 
och grönt i mellankategorierna, varje projekt kan ha 
mer än en leverans). I projekt som fått över 100 000 
kr kan ett och samma projekt leverera på flera olika 
saker (grönt och blått). Det är klart färre projekt, men 
klart fler outputs per projekt.
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Kortsiktiga resultat från samverkansprojekten – per finansieringsnivå och målbild
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Figur 4.12 Kortsiktiga resultat (se legenden) från samverkansprojekten indelat efter projektens målbild (x-axeln) och finansie-
ringsnivå, med fokus mer på processer och aktiviteter som till exempel gästföreläsningar och studiebesök.

En möjlig analys av figur 4.12 är att har ett projekt fått 
en liten peng, har troligen inte fokus legat på leverans 
inom dessa sorters resultat, det vill säga inom proces-
ser och aktiviteter (endast ett fåtal projekt har outputs 
i den lägsta kategorin (<20 000kr)).

Men ökar bara pengen lite, så ökar genast möjlighe-
ten att även hinna med flera aktiviteter, särskilt om 

målbilden har varit att ta fram forskningsansökningar. 
(Se figuren överst till höger i figur 4.12, resultat för 
projekt med målbilden forskningsansökningar är hög!)

För en större summa pengar, och med målbild innova-
tion, har det blivit mycket output inom nya processer 
och aktiviteter, vilket förefaller helt rimligt.
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Vad samverkansfinansiering kan leda till – 
förväntade outcomes framöver

För 104 av projekten finns data över resultat på längre 
sikt (outcomes) utöver resultat direkt efter projektet 

(outputs). Figur 4.13 visar genomsnittet av antal olika 
resultat (outcomes) som ett projekt har, indelat efter 
vilken målbild som de angivit, samt finansieringsnivå.

Figur 4.13 Antal resultat på längre sikt (outcomes) i genomsnitt per projekt, indelat efter vilken målbild de angivet samt 
finansieringsnivå

För nästan samtliga målbilder ökar resultatgenomsnit-
tet med ökande grad av finansiering – vilket är logiskt. 

För mer medel kan mer uträttas, och ofta innebär 
detta även mer tid för att genomföra aktiviteterna.
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Figur 4.14 Förväntade resultat från samverkansprojekten på längre sikt (outcomes) – per finansieringsnivå och målbild, för 
målbilder om forskning, nya idéer, publikationer och stärkta relationer.

Skillnaden från figur 4.11 som visar outputs (resultat 
på kort sikt) är att det är mer grönt i dessa staplar 
(figur 4.14) som visar outcomes (förväntade framtida 
resultat) det vill säga fler publikationer av olika sort 

förväntas att produceras framöver. Vidare förväntas 
fler ansökningar att skrivas och skickas in och även 
tillgång och användning av infrastruktur är något som 
antas öka över tid. 
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Figur 4.15 Förväntade resultat från samverkansprojekten på längre sikt (outcomes)– per finansieringsnivå och målbild, för 
målbilder om nya tjänster, produkter, processer, affärsmöjligheter mm

Skillnaden mellan figur 4.12 (resultat på kort sikt) 
och figur 4.15 (förväntade resultat på längre sikt) kan 
sammanfattas på följande vis:

• Det lila i staplarna har tillkommit, vilket står 
för affärsmöjligheter, ny/förändrad tjänst, 
ny/förändrad produkt. Dessa fanns inte 
med som möjliga val bland de kortsiktiga 
resultaten. Intressant är att just projekt inom 
målbilden Nya innovationer antas leverera 

särskilt mycket här, i de projekt som har 
beviljats mer än 100 000 kr.

• Rött – nya eller förändrade processer – finns 
det inte lika mycket av här som i figur 4.12, 
förutom i figuren med projekt över 100 000 
kr, i kategorin Annat, som målbild (det vill 
säga en målbild som både kan ha forsknings 
och utbildningsfokus, samt andra fokus.)

• Gult, nya rekryteringar, syns också som ett 
förväntat resultat för flera projekt. 
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Lärdomar angående att utlysa samverkansmedel vid lärosätena för att utveckla samverkan

Lärdom angående att utlysa 
samverkansmedel vid lärosätena 
för att utveckla samverkan

Reflektion Lärosäte

Små pengar gör skillnad Samverkansfinansiering möjliggör samverkan som annars kanske inte hade 
blivit av, möjliggör att explorativt testa nya saker och möjliggör att parterna 
får tid att träffas, hitta gemensamma intressen och samskapa tillsammans. 
Det krävs ofta en del förarbete som det inte alltid finns finansiering för, och 
samverkansfinansieringen har fyllt det glappet
Även om beviljad summa per projekt är relativ låg för VFS har det betytt 
mycket för sökande att få stöd, och extern bekräftelse på det gedigna arbete 
de lägger ner på samverkan. Finansieringen möjliggör samverkan som annars 
kanske inte hade blivit av.

LTU

Gu

Små medel leder till större 
finansiering

Många av de beviljade projekten har lett till samarbeten som fått vidare 
finansiering och som kommer pågå under en längre tid.
Totalt har samverkansmedel till initiativen på 10,2MSEK hittills lett till tydligt 
ökad extern finansiering som omfattar över 200 MSEK inom de valda utma-
ningsområdena.

UmU

LU

Finansiering av samverkan ger 
legitimitet och tid för samverkan

Rektors prioritering av initiativen verkat som en positiv kraft i att få med 
externa parter i projekt och event. Samverkansmedel har gett möjlighet för 
forskare att specifikt ägna tid åt samverkan med relevanta parter, bygga nät-
verk, ha medel att kunna åka till möten, arrangera möten, och på så vis komma 
ett steg längre i fördjupningen av relationen med de externa parterna. Flera 
av koordinatorerna har angett att initiativens arbete skulle även ha gjorts utan 
medel, men att det hade tagit mycket längre tid för dem att genomföra det.

LU

Medel delas ut till forskaren Att den externa parten inte kunnat ta del av pengarna har i något enstaka fall 
upplevts som negativt.

UmU

Lärdomar om den praktiska processen att utlysa medel

Lärdomar den om praktiska 
processen

Reflektion Lärosäte

Snabb hantering och process ger 
positiv injektion

Små medel är en fördel att kunna besluta om ”internt” på innovationskontor/
samverkansenhet då processen blir snabbare och medlen kan användas som 
”snabb injektion” för att komma igång 
Eftersom att de medel vi beviljat varit relativt små (≤ 50 000 kr) har vi oftast 
kunnat fatta snabba beslut med hjälp av en arbetsgrupp och ledningen inom 
enheten. Projekten har på så vis kunnat initieras en kort tid efter att ansök-
ningstiden löpt ut.

UU

UmU

Synlighet och kommunikation av 
utlysningar ökar söktrycket

Att dessa utlysningar skett i samband med olika event och mötesplatser har 
inneburit både att det varit lätt att nå ut till de deltagande forskarna och ex-
terna parterna och att det gett dem extra motivation att snabbt därefter starta 
upp samarbeten med varandra.

UmU

Hur ofta som utlysning ska ske 
beror på beslutsfattandet och 
trycket av ansökningar

Att utlysa VFS tre gånger per år har blivit en fungerande kompromiss. Löpande 
utlysning, eller utlysning enbart en gång om året fungerade mindre bra, pga för 
lite respektive för många ansökningar att hantera per gång 
Det är en fördel att kunna ta beslut ”internt” för mindre medel som kan sökas 
kontinuerligt. Processen blir snabbare och projekt kan enkelt komma igång.

UU

GU

Rådgivning och stöd till sökande 
ökar projektets möjlighet att 
lyckas med samverkan

De projekt som tar emot hjälp med ansökan blir bättre och har större chans att 
lyckas, samt får en ökad förståelse för samverkan i samband med detta. 
Rådgivning inför ansökan uppskattas av sökande och leder till att majoriteten av 
de som faktisk lämnar in en ansökan blir godkända.

UU

GU

Enkla formulär för ansökan och 
rapportering underlättar för 
forskaren

För att forskare ska tycka att det är värt att söka dessa utvecklingsmedel för att 
möjliggöra en uppstart av deras samarbeten har vi försökt att hålla ansöknings-
blanketten samt resultatrapporteringen så enkel som möjligt. De båda har 
skickats in till oss i form av enkla formulär och detta har varit uppskattat av de 
sökande och även underlättat för arbetsgruppen som ska göra bedömningar 
samt för den medarbetare som gått igenom slutrapporterna. 

Nödvändigt att ytterligare förenkla regler och rutiner kring ekonomisk rap-
portering

UmU

GU
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Rekommendationer och modeller 
för samverkansfinansiering 
Detta dokument är framtaget som en avslutande 
rapport för projektet SAFIR: Samverkansfinansiering – 
Rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande. 

SAFIR är ett av Vinnovas 17 finansierade K3-projekt.  
Mer information om övriga K3-projekt finns här:  
https://k3-projekten.se/
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